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Motto: "S nami budete žiť dlhšie" 
 
 
 
 
 
 

Záštitu prijala ministerka zdravotníctva SR 

Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD, MPH 

a  

rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
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Vážené	kolegyne	a	kolegovia,	vážení	účastníci	kongresu,	milí	
priatelia, 
	

dovoľte	 mi	 srdečne	 Vás	 pozvať	 v	mene	
výboru	 Slovenskej	 spoločnosti	 pre	
urgentnú	 medicínu	 a	medicínu	 katastrof	
(SSUMaMK)	 i	v	mene	 celého	 prípravného	
štábu	 Občianskeho	 združenia	 Hviezda	
života	 (OZ	 HŽ)	 na	 výročný		 X.	
Stredoeurópsky	 kongres	 UM	 a		 MK	 do	
Vyhní.	 Ide	 o	tradične	 najdôležitejšiu	
odbornú	 a	vzdelávaciu	 aktivitu,	 ktorá	 sa	
stala	 neodmysliteľnou	 súčasťou	 života	
slovenských	 urgentológov	 a	 	súčasne	 aj	
prezentáciou	urgentnej	medicíny	na	Slovensku.	

10.	 výročie	 kongresu	 nás	 zaväzuje	 ešte	 k	väčšej	 zodpovednosti	
a	snahe	naformátovať	toto	trojdňové	podujatie	obsahom	a	formou	
tak,	aby	sme	boli	 lákadlom	nielen	pre	prívžencov	urgentu,	ale	aj	
tých,	 čo	 na	 kongrese	 ešte	 neboli,	 možno	 i	kritikov.	 Podtitul	 10.	
výročia:	„UM	 nielen	 pre	 špecialistov“	vystihuje	 našu	 ambíciu	
zapojiť	k	odbornej	diskusii	a	vtiahnuť	„do	hry“	aj	lekárov	blízkych	
špecializácií,	 samozrejme	 záchranárov	 a	operátorov,	 s	ktorými	
riešime,	 koordinujeme	 a	 zdielame	 rovnaké	 otázky	 a	
problémy.	Chceli	 by	 sme	 programom	 prispieť	 k	preklenutiu	
centrifugálnych	síl	medzi	špecializáciami	a	medzi	nemocničnými	
lekármi	CPO	a	UP.	

X.	kongres	venuje	pozornosť	kľúčovým	témam,	akými	sú	akútna	
kardiológia,	trauma,	urgentné	príjmy,	odporúčané	postupy	a		KPR,	
geriatrický	 pacient	 a	premiéru	 má	 téma	 akútnej	 nefrológie.	
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Samozrejme,	do	odborného	programu	sú	zaradené	aj	 	príspevky	
„klasických“	okruhov,	teda	urgent	v	celej	šírke.	Sme	veľmi	radi,	že	
v	bloku	 Hostia	 vystúpia	 osobnosti	 slovenskej,	 českej	 a	rakúskej	
medicíny.	 Sme	 veľmi	 radi,	 že	 v	trauma	 bloku,	kardiobloku	
i	nefrologicko-pediatrickom	 bloku	 vystúpia	 experti	 vlastných	
oborov.	 Celkovo	 máme	 pripravených	 54	 prednášok	 v	desiatich	
blokoch	 v	jednej	 sekcii.	 Novinkou	 sú	 e-postery	 -	 poster	
v	elektronickej	 verzii	 (šetríme	 lesy),	 ktoré	 budú	 moderované	
autormi	 v	priebehu	 piatka	 a	 	zároveň	 budú	 dostupné	
k	premietaniu	 v	predsálí	 po	 celú	 dobu	 kongresu	 (celkovo	
osemnásť	posterov).		

Ctení	 kolegovia,	 vlastné	 skúsenosti	 budete	 môcť	 prezentovať	
a	konfrontovať	 aktívne	 alebo	 pasívne	 v	 	diskusiách,	 s	domácimi	
a	zahraničnými	 odborníkmi	 a	 hosťami.	 Tí	 najlepší	 z	 Vás	 budú	
v	závere	 kongresu	 ocenení	 za	 najhodnotnejšiu	 prednášku	
a	najlepší	 poster.	 Tak,	 ako	 v	ostatných	 dvoch	 rokoch,	 aj	 teraz	
budete	 mať	 k	dispozícii	 smartfónovú	 aplikáciu	 „slido“,	 umožní	
nám	efektívnu	diskusiu.		

Okrem	 prednášok	 sú	 pripravené	 dva	 workshopy:	 Pediatrický	 s	
nácvikom	 zaistenia	 dýchacích	 ciest	 v	 prednemocničnej	
starostlivosti	 a	 použitie	 analgetík,	 sedatív	 a	 anestetík	 u	 detí	 a	
druhý	workshop	 je	 zameraný	na	 základnú	KPR	 s	 použitím	AED.	
Žiadanou	novinkou	je	kurz	krízovej	intervencie:	Funkčné	základy	
krízovej	 komunikácie.	 Ide	 o	päť	 hodinový	 interaktívny	 kurz	
uzavretej	 skupiny	 účastníkov,	 ktorý	 má	 za	 cieľ	 skĺbiť	 teóriu	 s	
nácvikom	praktických	netechnických	zručností.	

Desaťročie	nás	inšpirovalo	aj	pri	výbere	spoločenského	programu.	
Prizvaní	 renomovaní	 herci,	 umelci	 a	hudobníci	 iste	 prispejú	
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k	pozitívnej	atmosfére	nášho	kongresu.	Dúfame,	milí	priatelia,	že	
popri	 fascinujúcej	 vede	 budú	 pre	 nás	 zážitkom	 a	relaxom	 aj	
„voľné“	 minúty	 strávené	 s	nimi	 a	 v	 	kruhu	 priateľov	 i	 nových	
kolegov.		

Budem	 veľmi	 rada,	 ak	 X.	 ročník	 Stredoeurópskeho	 kongresu	
UMaMK	 bude	 pre	 Vás	 a	pre	 celý	 organizačný	 tím	 zážitkom,	 na	
ktorý	budete	spomínať	po	celý	rok.	

Vitajte	vo	Vyhniach!	

S	úctou	

																																																																																																																										
		

																																																																																																										

	

Táňa	Bulíková	

																																																														Prezidentka	SSUMaMK	

					Senec,	február	2019	
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Motto: "With us, you will live longer" 
 
 
 
 

Under the auspices of the Ministry of Health  

Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD, MPH 

and  

the Rector of Slovak Medical University 

prof. MUDr. Peter Šimko, Csc.  
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Dear	colleagues,	participants	of	the	Congress,	dear	friends,	
	
Let	 me	 cordially	 invite	 you	 on	 behalf	 of	 the	 Committee	 of	 the	
Slovak	 Society	 for	 Emergency	 Medicine	 and	 Disaster	 Medicine	
(SSUMaMK)	 and	on	behalf	 of	 the	whole	preparatory	 staff	 of	 the	
civic	association	Hviezda	Života	(OZ	HŽ)	at	the	annual	X.	Central	
European	 Congress	 of	 Emergency	 Medicine	 and	 Disaster	
Medicine	 to	 Vyhne.	 This	 is	 traditionally	 the	 most	 important	
professional	 and	 educational	 activity	 that	 has	 become	 an	
indispensable	part	of	the	life	of	Slovak	EM	physicians	and,	at	the	
same	time,	the	presentation	of	emergency	medicine	in	Slovakia.	

The	 10th	 anniversary	 of	 the	 congress	 commits	 us	 to	 a	 greater	
responsibility	and	effort	to	format	this	three-day	event	in	content	
not	only	 for	emergency	supporters	but	also	 those	who	have	not	
yet	been	to	our	Congress,	perhaps	even	for	critics.	Additional	title	
for	 the	 10th	 Anniversary:	 "Emergency	 medicine	 not	 only	 for	
specialists",	 captures	 our	 ambition	 to	 engage	 in	 professional	
discussion	and	to	bring	in	physicians	of	related	specializations,	of	
course	 paramedics	 and	 dispatchers,	 with	 whom	 we	 deal,	
coordinate	and	share	the	same	questions	and	problems.	We	would	
like	 to	 contribute	 to	 the	 bridging	 of	 centrifugal	 forces	 between	
specializations	and	between	Central	Hospital	Admissions	and	EM	
physicians.	

X.	 Congress	 focuses	 on	 key	 topics	 such	 as	 acute	 cardiology,	
trauma,	 emergency	 department,	 recommended	 procedures	 and	
CPR,	 a	 geriatric	 patient,	 and	 premiered	 in	 the	 topic	 of	 acute	
nephrology.	Certainly,	 	 "classical"	 fields	 are	 also	 included	 in	 the	
training	program,	which	 is	 emergency	across	 the	board.	We	are	
very	pleased	that	guests	of	Slovak,	Czech	and	Austrian	medicine	
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will	be	present	in	the	Hostia	(Guests)	Block.	We	are	very	pleased	
that	 experts	 in	 their	 own	 fields	 will	 appear	 in	 Block	 Trauma,	
CardioBlock	 and	 Nephrology-Pediatric	 Block.	 Overall,	 we	 have	
prepared	54	lectures	in	ten	blocks	in	one	section.	News	are	also	in	
e-posters	 –a	 poster	 in	 the	 electronic	 version	 (we	 save	 forests),	
which	will	be	presented	by	the	authors	during	the	Friday	and	will	
be	available	for	projection	in	the	foyer	throughout	the	congress	(a	
total	of	eighteen	posters).	

Dear	colleagues,	your	own	experience	will	be	possible	to	present	
and	 confront	 in	 active	 or	 passive	 discussions,	 with	 domestic	 or	
foreign	experts	and	guests.	The	best	of	you	will	be	awarded	for	the	
most	 valuable	 lecture	 and	 the	 best	 poster	 at	 the	 end	 of	 the	
Congress.	 As	 in	 the	 past	 two	 years,	 even	 now,	 you	 will	 have	 a	
smartphone	application	"slido"	to	allow	us	an	effective	discussion.	

In	addition	to	the	lectures,	two	workshops	are	prepared:	Pediatric	
with	 airway	 training	 in	 pre-hospital	 care	 and	 use	 of	 analgesics,	
sedatives	and	anesthetics	of	children,	and	the	second	workshop	is	
focused	 on	 a	 basic	 CPR	 using	 AED.	 The	 novelty	 is	 the	 Crisis	
Intervention	Course:	Functional	bases	of	crisis	communication.	It	
is	a	five-hour	interactive	course	of	a	closed	group	of	participants,	
which	aims	to	combine	theory	with	the	practice	of	non-technical	
skills.	

The	 decade	 has	 also	 inspired	 us	 in	 choosing	 social	 events.	
Renowned	actors,	artists	and	musicians	will	surely	contribute	to	
the	positive	atmosphere	of	our	congress.	We	hope,	dear	 friends,	
that,	alongside	the	fascinating	science,	 	you	will	also	relax	in	the	
circle	of	your	friends	and	new	colleagues.	
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I	 would	 be	 very	 pleased	 if	 the	 10th	 annual	 Central	 European	
Congress	 will	 be	 an	 experience	 for	 you	 and	 for	 the	 whole	
organizing	team,	which	will	be	remembered	throughout	the	year.	

Welcome	to	Vyhne!	

Yours	sincerely,	

 
Táňa	Bulíková	

President	of	the	Slovak	Society	of	Disaster	and	Emergency	
Medicine	

Senec,	February	2019	
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
Organizátorom kongresu je  

Katedra urgentnej medicíny Lekárskej fakulty SZU,  
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof  

a OZ Hviezda života.  
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ODBORNÍ PARTNERI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podujatie X. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny 

katastrof sa uskutočnilo s finančnou podporou podporou AZZS. 
   



12 
 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
KONGRESU 
ORGANIZING 
COMMITTEE 

 

Predseda | Chairman 
OZ Hviezda života: 

Mgr. Jozef Kojš 
 
Členovia | Members: 
 
Mgr. Renáta Bakošová 

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. 

PhDr. Monika Cehláriková 

Ing. Ján Dobiáš 

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. 

Monika Frantová 

Ing. Jozef Kojš 

Mgr. Martina Kojšová 

Olívia Kojšová 

MUDr. Zuzana Kojšová 

Bc. Martin Križo 

Mgr. Martin Pekár 

Mgr. Mária Pekárová 

MUDr. Ľudovít Priecel 

PREZIDENT 
KONGRESU: 

CONGRESS PRESIDENT: 

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. 

VEDECKÝ VÝBOR 
KONGRESU 

SCIENTIFIC COMMITTEE  
 

Predseda | Chairman:  
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, 
PhD. 
 
Členovia | Members: 
 
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. 
Slovensko 

MUDr. Daniel Csomor 
Slovensko/Rakúsko 

PhDr. Alena Dudeková 
Slovensko 

MUDr. Attila Gányovics 
Slovensko 

MUDr. Ondřej Franěk 
Česká republika 

MUDr. Stanislav Jelen 
Česká republika 

MUDr. Ladislav Kotrusz 
Slovensko 

MUDr. Norbert Moravanský, PhD. 
Slovensko 

Susanne E. Ottendorfer, MD, BBA 
Rakúsko 

MUDr. Branislav Podhoranský 
Slovensko/Rakúsko 

MUDr. Ľudovít Priecel 
Slovensko 

Prof. PhDr. Christoph Redelsteiner 
Rakúsko 

MUDr. Andrea Letanovská, PhD. 
Slovensko 

MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 
Slovensko 

Siegfried W. Weinert, MSc 
Rakúsko 
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HLAVNÉ TÉMY KONGRESU 

 Novinky v odbore 
 KPR 
 Akútna kardiológia 
 Akútna nefrológia 
 Geriatrický pacient 
 Trauma 
 Urgentné príjmy 
 Kazuistiky a vária 

 
 

CONGRESS TOPICS 
 

 News 
 CPR 
 Acute cardiology 
 Acute nefrology 
 Geriatric patient 
 Trauma 
 Emergency department 
 Case studies 

 
 
  



14 
 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV (vstupná hala Hotela Sitno) 
04.  04.  2019 (štvrtok) od 09:00-14:00 
05.  04.  2019 (piatok)  od 07:30-09:00 
06.  04.  2019 (sobota)   od 08:30-09:00 
 

SPRIEVODNÝ A SPOLOČENSKÝ PROGRAM 
 
04. 04. 2019 (štvrtok)  
 
20:00 – 22:00 

Slávnostné otvorenie X. Stredoeurópskeho kongresu UM a MK  

• Príhovor prezidentky SSUMaMK  
• Príhovor rektora SZU  
• Príhovor hlavného odborníka pre UM  
• Odovzdanie medailí a ďakovných listov jubilantom  
• Slávnostný umelecký program s hosťami Sväťom Malachovským a 

Michalom Kubovčíkom  
 
 
05. 04. 2019 (piatok)  
 
20:00 - 03:00 Kongresový galavečer, kultúrny program, občerstvenie formou rautu 
(kongresové priestory, sála K1+K2, Hotel Sitno) 
 
20:00 - 03:00 Gala Evening with raut in the Congress Centre Hotel Sitno 

 
ĎALŠÍ SPRIEVODNÝ PROGRAM / SOCIALE 

PROGRAMME 
for foreign participants 

 
Welness priestory sú v dňoch 04. - 06. 04. 2019 pre účastníkov kongresu so zakúpením 
balíka 1, otvorené od 15:00 – 24:00. 
 
Wellness premises are avaliable for the congress participants with the purchase of 
package 1 on 04 th - 06th April 2019, open from 15:00 - 24:00. 
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ORGANIZAČNÉ POKYNY A OSTATNÉ SLUŽBY 
Vstup do kongresových priestorov po dobu kongresu je možný iba s registračnou 
menovkou. Registračné menovky obdržíte pri registrácii na kongres, v registračnom 
centre. Prosíme, aby ste registračné menovky nosili viditeľne alebo sa na požiadanie 
identifikovali.  
 
Entrance to conference premises is possible only with registration lebel. You will 
recieve this registration label at registration. Please make sure your registration labels 
are visible. 
 

Vstup na workshopy je len pre zvlášť registrovaných účastníkov, ktorí zaplatili 
príslušný registračný poplatok za workshop. Jeden WS majú príslušníci SSUMaMK, 
ako aj SKZZ k Balíku 1. - zdarma. 
 

Účastníci kongresu majú pridelené kredity podľa zásad CME pre celoslovenské 
podujatie s medzinárodnou účasťou. Kredity pridelila Akreditačná rada Slovenska pre 
sústavné medicínske vzdelávanie (ARS CME) pod č. podujatia CU781SK. 
Congress participants receive CME credits according international agreements. 
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KREDITY 
 
pasívna účasť 04. 04. 2019 – 8 kreditov 
   05. 04. 2019 – 8 kreditov 
   06. 04. 2019 – 6 kredity  22 kreditov 

aktívna účasť  
autor prednášky, posteru     20 kreditov 
dvaja spoluautori - každý     10 kreditov 
Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú. 
 

CREDITS 
 
passive participants 04. 04. 2019 – 8 credits 
   05. 04. 2019 – 8 credits 
   06. 04. 2019 – 6 credits  22 credits 
 
active participants 
author – lecture, poster     20 credits 
two co-authors - each      10 credits 
Lecturers and co-authors of lectures earn credits together for active  
and passive participation. 

 
 

Stravovanie v reštaurácii Hotela Sitno pre účastníkov 
kongresu  

 
Raňajky v piatok a sobotu od 7:00 - 10:00, pre ubytovaných 
Obed v piatok a sobotu od 12:00 - 14:00 
Večera vo štvrtok od 18:00 – 20:00 
Večera v piatok od 20:00 – raut súčasťou galavečera 
Občerstvenie pre účastníkov kongresu je zabezpečené počas prestávok vo foyer 
kongresového centra Hotela Sitno 
 

Meals for participants in restaurant 
 
Breakfast on Friday and Saturday 7:00-10:00 for participants with accommodation. 
Lunch on Friday and Saturday 12:00 – 14:00 
Dinner on Thursday 18:00 – 20:00 
Dinner on Friday 20:00 – part of the Gala banquet 
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Refreshments for the congress participants is provided during breaks in the foyer of 
the Congress Centre Hotel SITNO 

PROGRAM  KONGRESU  2019 
 
Oficiálne jazyky: slovenčina, čeština, angličtina  
- trvanie prednášky je uvedené v programe za názvom prednášky 
- ak prednášateľ prekročí čas, nebude k jeho prednáške diskusia 
- lectures on Friday and Saturday in Slovak language without translation 
 
Streda/Wednesday, April 03, 2019        

salónik S2 
18:30 - 20:30 
Zasadnutie výboru SSUMaMK 
 
Štvrtok/Thursday, April 04, 2019         kongresová 

sála K1+K2 
12:00 - 12:10 
Otvorenie, všeobecné informácie 
 
12:10 – 14:25 
prednášky/lectures                                          blok 1. – 
HOSTIA 

  predsedníctvo /chairpersons: V. Dobiáš, O. Franěk 
 
1. AKÚTNE INTOXIKÁCIE KOVOVOU ORTUŤOU  

J. Kresánek, S. Plačková,, B. Cagáňová (Bratislava)  (20´) 
 
2. AKÚTNE STAVY U GERIATRICKÝCH PACIENTOV 

Š. Krajčík (Bratislava)  (20´) 
 
3. DIABETES MELLITUS V SÚDNOLEKÁRSKYCH 

SÚVISLOSTIACH 
N. Moravanský, A. Smolka (Bratislava)  (20´) 

 
4. UHPO: LEKCE MÍNUS JEDNA – ANEB MIMIKRY 

O. Franěk (Praha, CZ)   (15´) 
 
5. "ZABIJÁCKÉ DROGY NA OSTRAVSKU-CO S TÍM" 

S. Jelen, J. Bílek, M. Staňková, M. Šustek (Ostrava, CZ)  (15´) 
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6. THE CROSS BORDER EMERGENCY APP 

S. Weinert, S. Ottendorfer (Sankt Pölten, A)  (15´) 
 

Diskusia 30´ 
 
14:45 - 16:50 
prednášky/lectures              blok 2. – URGENTNÁ 
TRAUMATOLÓGIA I. 
                                            predsedníctvo /chairpersons: P. Šimko, A. 
Gányovics 
 
7. VÝVOJ ÚRAZOVEJ CHIRURGIE NA SLOVENSKU  

P. Šimko (Bratislava)  (20´) 
 
8. INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT - 

ODPORÚČANIA PRE PREDNEMOCNIČNÚ 
STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV SO ZÁVAŽNOU 
TRAUMOU  
T. Dudich, F. Trenka (H, Trnava)  (15´) 

 
9. POLYTRAUMA DIEŤAŤA V PREDNEMOCNIČNEJ 

STAROSTLIVOSTI 
D. Csomor (A)  (20´) 

 
10. TRAKČNÁ DLAHA - TAK TROCHU NEPOZNANÁ 

POMOCNÍČKA PRI  ZLOMENINÁCH DLHÝCH KOSTÍ  
A. Gányovics (Rimavská Sobota)  (15´) 

 
11. KAM S NÍM? SMEROVANIE POLYTRAUMATIZOVANÉHO 

PACIENTA Z  TERÉNU DO NEMOCNIČNÉHO ZARIADENIA  
K. Kolarovová (Ústí nad Labem, CZ, Poprad, Spišská Nová Ves )  (15´) 

 
12. ZLOMENINY PROXIMÁLNEHO FEMURU V GERIATRII 

J. Chlebec (Poprad) (12´) 
 

Diskusia 28´ 
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17:00 - 18:50 
prednášky/lectures                    blok 3. – URGENTNÁ KARDIOLÓGIA 
I. - STEMI 

                             predsedníctvo /chairpersons: T. Bulíková, M. 
Studenčan 

 
13. VČASNÝ MANAŽMENT STEMI NA SLOVENSKU - ČO SA 

DÁ ZLEPŠIŤ  
M. Studenčan (Prešov) (20´) 

 
14. DOPAD MOBILNEJ APLIKÁCIE STEMI NA VČASNÝ 

MANAŽMENT STEMI V REGIÓNE RLP SENEC  
T. Bulíková, J. Kadlečík, M. Studenčan (Limbach, Bratislava, Prešov)  (20´) 

 
15. FORENZNÉ ASPEKTY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE STEMI 

V PRAXI 
L. Laciaková, D. Osinová, N. Moravanský (Bratislava) (15´) 

 
16. STEMI EKVIVALENTY 

M. Kušnír, P. Kopecký (Košice, Rožňava) (15´) 
 
17. DE WINTER V MÁJI - kazuistika 

R. Miletskyi (Košice) (12´) 
 

Diskusia 28´ 
 
 

Štvrtok/Thursday, April 04, 2019         kongresová 
sála K1+K2 
20:00 - 22:00 
Slávnostné otvorenie X. Stredoeurópskeho kongresu UM 
a MK 

• Príhovor prezidentky SSUMaMK 
• Príhovor rektora SZU 
• Príhovor hlavného odborníka pre UM 
• Odovzdanie medailí a ďakovných listov jubilantom 
• Slávnostný umelecký program 
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Piatok/Friday, April 05, 2019                               
salónik S2 
8:00 – 13:00  
Interaktívny kurz - Funkčné základy krízovej komunikácie 
                                                                   zodpovedný za kurz: B. Chrenka 
 
13:30 – 15:30  
WS – Sedácia, analgézia a anestézia dieťaťa v 
prednemocničnej starostlivosti, Možnosti zaistenia 
dýchacích ciest dieťaťa v prednemocničnej starostlivosti 
                                    zodpovedný za WS: D. Csomor, B. Podhoranský 
 
16:00 – 18:00  
WS – KPR s AED 
                                                                      zodpovedný za WS: V. Dobiáš 

 
 
Piatok/Friday, April 05, 2019                   kongresová sála  

K1+K2 
8:00 - 09:30  
prednášky                          blok 4. – URGENTNÁ 

TRAUMATOLÓGIA II. 
                                                            predsedníctvo: L. Kotrusz, K. Veselá 
 
18. KRANIOCEREBRÁLNE PORANENIE V 

PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI  
B. Podhoranský  (A)  (20´) 

 
19. KRANIOCEREBRÁLNE PORANENIA V RÁMCI 

POLYTRAUMY  
J. Chlebec (Poprad)  (12´) 

 
20. RESUSCITÁCIA PACIENTA S TRAUMATICKOU PRÍČINOU 

ZASTAVENIA OBEHU  
A. Gányovics (Rimavská Sobota) (15´) 
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21. NOVINKY V PÉČI O PACIENTA S POPÁLENINOVÝM 
TRAUMATEM 

 K. Veselá, R. Zajíček (Praha, CZ) (15´) 
 
 
22. NA OSTŘÍ NOŽE  

O. Franěk (Praha, CZ) (12´) 
 

Diskusia 16´ 
 
09:45 - 11:15 
prednášky        blok 5. – URGENTNÁ KARDIOLÓGIA II. – 
ICD A MAGNET 

                                        predsedníctvo: T. Bulíková, A. Kilianová 
 
23. PACIENT S ICD – NA ČO TREBA MYSLIEŤ  

T. Bulíková (Limbach, Bratislava) (20´) 
 
24. ŠPECIFIKÁ POUŽITIA MAGNETU V PNS  

A. Špitáliková, M. Citriaková (Košice) (15´) 
 
25. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACÍ INDUKOVANÉ 

NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE U PACIENTA SE SUBKUTÁNNÍM 
IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOREM 
P. Ch. Cmorej, E. Smržová, T. Bulíková (Ústí nad Labem, CZ, Limbach, 
Bratislava) (12´) 

 
26. MANAŽMENT ARYTMIE V PODMIENKACH RZP  

M. Žiak, O. Opanasenko, S. Mojžišová (Košice, Bratislava) (12´) 
 
27. SYNDROM BRUGADOVÝCH V PŘEDNEMOCNIČNÍ 

NEODKLADNÉ PÉČI 
P. Ch. Cmorej, T. Bulíková, A. Kohlová (Ústí nad Labem, CZ, Limbach) 
(11´) 

 
Diskusia 20´ 

 
11:30 - 13:00 
prednášky                                                                       
blok 6. – SRR 
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                                              predsedníctvo: J. Kőppl, M. Michalov 
 
28. MECHANICKÉ KOMPRESIE HRUDNÍKA PRI 

RESUSCITÁCII V TERÉNE - CESTA K ODSTRÁNENIU 
REVERZIBILNEJ PRÍČINY 
M. Michalov, M. Polák (Bratislava, Komárno) (20´) 

 
29. „UŽ TO TRVÁ PRIDLHO“ - VPLYV DĹŽKY TRVANIA 

RESUSCITÁCIE NA JEJ VÝSLEDOK 
J. Šulgan, T. Turoček, M. Michalov (Bratislava, Vyšné Hágy) (15´) 

 
30. KONTROVERZIE V DETSKEJ RESUSCITÁCII – OD 

ODPORÚČANÍ K PRAXI 
J. Kőppl, M. Brenner (Bratislava) (12´) 

 
31. ETIKA V RESUSCITÁCII? 

R. Blašková, O. Stanek (Bratislava) (12´) 
 
32. POSÁDKA RZP A ODPORÚČANIA ERC 2015 – 

PRAKTICKÁ UKÁŽKA ROZŠÍRENEJ RESUSCITÁCIE 
TÍMOM SRR 
M. Michalovová, P. Brna, M. Michalov, J. Köppl (Bratislava) (11´) 

 
Diskusia 20´ 

 
 

12:00 - 14:00 obedná prestávka 
 

 
14:15 - 15:55 
prednášky                                        blok 7. – 
URGENTNÝ PRÍJEM 

                                          predsedníctvo: B. Šťastný, S. Trnovská 
 
33. MANAŽMENT BOLESTI NA URGENTNOM PRÍJME – PRVÝ 

KROK K PAIN FREE HOSPITAL 
B. Šťastný, T. Tatarko (Spišská Nová Ves) (20´) 
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34. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE NA URGENTNOM PRÍJME 
FN TRNAVA 
V. Vadrna, A. Domorákova (Trnava) (15´) 

 
35. GERIATRICKÝ PACIENT NA URGENTNOM PRÍJME 

S. Trnovská (Spišská Nová Ves) (12´) 
 
36. „TIME IS BRAIN“ NA ODDELENÍ URGENTNÉHO PRÍJMU 

A. Semanová (Spišská Nová Ves) (12´) 
 
37. ZÁCHRANÁR NA URGENTE 

K. Hanáková (Spišská Nová Ves) (11´) 
 

38. PENTHROX V MIMORIADNYCH PODMIENKACH 
HORSKEJ MEDICÍNY  
L. Kotrusz, J. Kušnirák (Vysoké Tatry) (11´) 

 
Diskusia 19´ 

 
16:10 - 17:45 
prednášky                                                                       
blok 8. – KPR 

                                    predsedníctvo: Š. Trenkler, A. Letanovská 
 
39. AKO PRIŠLA NA SVET RESUSCITAČNÁ ANIČKA 

Š. Trenkler (Košice) (20´) 
 
40. ZASTAVENIE OBEHU V NEMOCNICI 

A. Letanovská (Bratislava) (15´) 
 
41. KPR U INTOXIKOVANÉHO ADOLESCENTA 

O. Opanasenko, A. Kalužníková (Košice) (12´) 
 
42. POSTUPY MOTOCYKLOVÝCH ZÁCHRANÁROV PRI 

NÁHLOM ZASTAVENÍ OBEHU 
T. Dudich, P. Bognár, D. Kiss (H, Trnava) (12´) 

 
43. EXITUS V RZP POSÁDKACH 

M. Polák, A. Dudeková (Komárno, Bratislava) (15´) 
 

Diskusia 21´ 
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Sobota/Saturday, April 06, 2019              kongresová sála 
K1+K2 
 
09:00 - 10:30 
prednášky                       blok 9. – URGENTNÁ 
NEFROLÓGIA A NOVINKY 

                                      V URGENTNEJ PEDIATRII 
                                            predsedníctvo: Ľ. Priecel, Z. Pastvová 

 
44. DIALÝZA – MÝTY A FAKTY 

Z. Pastvová (Pezinok) (15´) 
 
45. CIEVNE PRÍSTUPY U DIALYZOVANÉHO PACIENTA A ICH 

KOMPLIKÁCIE 
M. Gardošová (Pezinok) (15´) 

 
46. PĽÚCNY EDÉM TROCHA INAK 

Z. Pastvová (Pezinok) (15´) 
 
47. FEBRILNÉ KŔČE U DETI, NOVÉ ASPEKTY PRÍSTUPU 

J. Gécz,, R. Nagy (Bratislava) (15´) 
 
48. TEKUTINOVÝ MANAŽMENT V NEODKLADNEJ 

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI U DETÍ, NOVÉ 
ASPEKTY PRÍSTUPU 
J. Kormošová, O. Alchus, K. Krištofovičová (Bratislava) (15´) 

 
Diskusia 15´ 

 
10:45 - 12:30 
prednášky                                                                                  blok 
10. – VARIA 
                                              predsedníctvo: Ľ. Bajerovská, K. Ningerová 
 
49. ZÁKONNOSŤ OBMEDZENIA OSOBNEJ SLOBODY 

PSYCHIATRICKÉHO PACIENTA 
Ľ. Bajerovská, L. Sýkorová (Košice, Nižník)  (15´) 
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50. CÉVNÍ MOZGOVÁ PŘÍHODA: KOMPLIKACE BĚHEM 
TRANSPORTU 
K. Ningerová (Znojmo, CZ) (15´) 

 
51. ŽIVOT, ZDRAVIE ALEBO ĽUDIA - O KOHO/ ČO SA MÁ 

STARAŤ ZZS? 
J. Gurňáková (Bratislava) (15´) 

 
52. EMOČNÉ PREŽÍVANIE A JEHO REGULÁCIA U 

VELITEĽOV POSÁDOK RZP V ÚLOHE “GRIL” NA RALLYE 
REJVÍZ 2017 
B. Uhrecký, J. Gurňáková (Bratislava) (15´) 

 
53. PODCENENIE SITUÁCIE  

M. Élešová (Bratislava)  (15´) 
 
54. GERIATRICKÍ PACIENTI Z POHĽADU NEODKLADNEJ 

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
J. Pavčo , Ľ. Pekárová (Bratislava) (15´) 

 
Diskusia 15´ 

 
12:30 - 13:00 
Ukončenie X. Stredoeurópskeho kongresu UM a MK 

• Zhodnotenie kongresu prezidentkou SSUMaMK 
• Vyhodnotenie ankety o najlepšiu prednášku 
• Vyhodnotenie ankety o najlepší poster 
• Ukončenie kongresu 
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POSTEROVÁ SEKCIA JE UMIESTNENÁ V PREDSÁLÍ a komentované 
postery budú prebiehať kontinuálne v piatok od 9.00 do 16.00. Každý 
autor, prípadne spoluautor posteru, má vyhradený konkrétny čas 
k prezentácii a krátkej diskusii.  
Všetky postery budú zaradené do Súťaže o najlepší poster. Na hlasovacom 
lístku zakrúžkujte jedno poradové číslo a vhoďte ho najneskôr v piatok 5.4.2019 
do 18.00 do hlasovacej schránky umiestnenej pri posteroch. Vyhlásenie 
výsledkov súťaže bude v sobotu 6.4.2019 o 12.30 v hlavnej kongresovej sále.  
 
 
Piatok/Friday, April 05, 2019                                 
predsálie 
09:00 - 11:30  
poster                                                           blok 11. 

POSTEROVÁ SEKCIA 
 
1. PROTOKOL APLIKACE FIBRINOGENU POSÁDKOU LZS                   

09:00 
T. Vaňatka, K. Vaníčková (Vysočina, Brno) (15´) 

 
2. SEKUNDÁRNÉ TRANSPORTY KRITICKY CHORÝCH 

PACIENTOV   09:15 
O. Opanasenko, (Košice) (15´) 

 
3. AIRTRAQ SP V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI - 

NAŠE SKÚSENOSTI                  
09:30 
N. Radvanska  (Košice) (15´) 

 
4. PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ZZS – AKTUÁLNÍ 

PROBLÉMY A VÝZVY     
               09:45 
J. Růžička, J. Trefil, P. Hrdlička, L. Hejkal, I. Prcín, J. Vidunová, J. Kordík, 
M. Brejcha (Plzeň) (15´) 

 
5. AKÚTNY KORONÁRNY SYNDRÓM – STEMI “BUĎ 

PRIPRAVENÝ NA VŠETKO…”       
   10:00 
J. Hamšík (Limbach, Piešťany) (15´) 

 



27 
 

6. PRÍPAD INTOXIKÁCIE METYLALKOHOLOM NA SPIŠI  
    10:15 
V. Kizyma, G. Kapalchyk (Košice) (15´) 

 
 
7. SYSTÉM PRÁCE ZZS VO VEĽKEJ BRITÁNII Z POHĽADU 

SLOVENSKÉHO ZÁCHRANÁRA       
  10:30 
K. Lacina (Košice, Detva) (15´) 

 
8. BILATERÁLNA TORAKOSTÓMIA PRI TRAUMATICKEJ 

KPR V PNS, SKÚSENOSTI Z PRAXE      
   10:45 
S. Brezáni (Košice, Kysuce)  (15´) 

 
9. TIPY A TRIKY, JAK NESELHAT V KRIZOVÉ SITUACI    

 11:00 
K. Veselá, M Stern, P Kolouch (Praha) (15´) 

 
10. AJ BOLESŤ CHRBTA MÔŽE SKONČIŤ FATÁLNE    

 11:15 
M. Surmová, T. Ješík (Limbach, Trenčín) (15´) 

 
 
 
 
14:00 – 16:00 
poster                                                                     blok 12. – POSTEROVÁ 
SEKCIA 
 
11. JEDEN DEŇ NA ,,ZÁCHRANKE“ (2 x UHPO, 2 x DN)  

              14:00 
J. Kadlečík, M. Izáková, D. Pavlovičová, E. Sido, M. Varga (Limbach, 
Bratislava)  (15´) 
 

12. MASAKER V KOTEŠOVEJ – NIEKEDY STAČÍ LEN JEDEN 
RAZ      14:15 
M. Vrabec (Košice, Žilina)  (15´) 
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13. EURÓPSKA MODULÁRNA POĽNÁ NEMOCNICA    
   14:30 
M.Sedlačko, A. Kmecová (Plaveč) (15´) 

 
14. SKÚSENOSTI S POUŽÍVANÍM PENTHROXU VO FALCK 

ZÁCHRANNÁ       
   14:45 
A. Kilianová (Košice) (15´) 

 
15. ROZHODOVACÍ PROCES A PŘEDNEMOCNIČNÍ 

NEODKLADNÁ PÉČE U PŘEKOTNÉHO PORODU A 
PORODNICKÝCH KOMPLIKACÍ    15:00 
D. Brynda, K. Veselá, M. J.Halaška (Praha)  (15´) 

 
16. ŠKARPA – REJVÍZ AKO ŠKOLA HROU     

   15:15 
J. Dobiáš, A. Dudeková, I. Chocholouš, T. Ježek, J. Maršálek, M. Ptáček,J. 
Tamele, K. Zvonařová (SK,CZ) (15´) 

 
17. HYPERKALIÉMIA      

  15:30 
Z. Pastvová (Pezinok) (15´) 

 
18. METHOXYFLURAN – NAŠE SKÚSENOSTI V LSE    

  15:45 
T. Bulíková, V.Dobiáš  (Limbach, Bratislava) (15´) 
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ZOZNAM ABSTRAKTOV 
 
Ľubica Bajerovská1, Lenka Sýkorová2 – ZÁKONNOSŤ 
OBMEDZENIA OSOBNEJ SLOBODY PSYCHIATRICKÉHO 
PACIENTA 
Záchranná služba Košice1, Advokátska kancelária Nižník2 / SK  
 
Romana Blašková1, Ondrej Stanek2 – ETIKA V RESUSCITÁCII? 
KAIM, Nem. ak. L. Dérera, UNB1, KAIM, FN Ružinov, UNB2 / SK 
 
Slavomír Brezáni – BILATERÁLNA TORAKOSTÓMIA PRI 
TRAUMATICKEJ KPR V PNS, SKÚSENOSTI Z PRAXE 
Falck Záchranná a.s. Košice, región Kysuce / SK 
 
Daniel Brynda1,2, Katarína Veselá2,3,4,5, Michael J.Halaška1,3  – 
ROZHODOVACÍ PROCES A PŘEDNEMOCNIČNÍ 
NEODKLADNÁ PÉČE U PŘEKOTNÉHO PORODU A 
PORODNICKÝCH KOMPLIKACÍ 
Gynekologicko-porodnická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha1, 3. 
lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Praha2, Klinika anesteziologie a 
resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha3, ZZS hl.m. Prahy4, Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra Urgentní 
medicíny, Praha5 / CZ 
 
Táňa Bulíková¹,²,³, Jozef Kadlečík¹,³, Martin Studenčan4– DOPAD 
MOBILNEJ APLIKÁCIE STEMI NA VČASNÝ MANAŽMENT 
STEMI V REGIÓNE RLP SENEC 
Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach1,Slovenská 
zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej zdravotnej 
starostlivosti2, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Lekárska 
fakulta3, Kardiocentrum FNsP J.A.Reimana, Prešov4/ SK 
 
Táňa Bulíková 1,2, Patrik Christian Cmorej 3,4– ÚČINNÁ LAICKÁ 
KPR A OTVORENIE CULPRIT ARTÉRIE DO 2 HODÍN, 
komentovaná kazuistika 
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej 
zdravotnej starostlivosti1, Záchranná zdravotná služba Life Star 
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Emergency, Limbach2, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého 
kraje3, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických 
studií4 / SK, CZ 
 
Patrik Christian Cmorej1 , Eva Smržová2, Táňa Bulíková3  – 
KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACÍ INDUKOVANÉ 
NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE U PACIENTA SE SUBKUTÁNNÍM 
IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOREM 
ZZS Ústeckého kraje, p.o.1, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, Fakulta zdravotnických studií2, ZZS Life Star Emergency, 
Limbach3 / CZ, SK 
 
Patrik Christian Cmorej1, Táňa Bulíková2, Alena Kohlová3  – 
SYNDROM BRUGADOVÝCH V PŘEDNEMOCNIČNÍ 
NEODKLADNÉ PÉČI 
ZZS Ústeckého kraje, p.o.1, ZZS Life Star Emergency, Limbach2, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta 
zdravotnických studií3 / CZ, SK 
 
Ján Dobiáš1, Alena Dudeková1,2, Ilja Chocholouš3, Tomáš Ježek4, Jan 
Maršálek5, Miroslav Ptáček6, J. Tamele7, Kateřina Zvonařová8  – 
ŠKARPA – REJVÍZ AKO ŠKOLA HROU 
ZZS Bratislava1, SZU v Bratislave, FOZOŠ, Katedra Urgentnej 
zdravotnej starostlivosti2, AMBULANCE MEDITRANS3, ZZS 
Královéhradeckého kraje4, RALLYE REJVÍZ5, ZZS Plzeňského kraje6, 
ZZS hlavního města Prahy7, ZZS Jihočeského kraje8 / SK, CZ 
 
Tomáš Dudich1,2, Ferenc Trenka1  – INTERNATIONAL TRAUMA 
LIFE SUPPORT - GUIDELINES PRE PREDNEMOCNIČNÚ 
STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV SO ZÁVAŽNOU TRAUMOU 
Országos Mentőszolgálat1, Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava2 
/ SK, H 

Tomáš Dudich1,2, Péter Bognár1, Domonkos Kiss3,4  – POSTUPY 
MOTOCYKLOVÝCH ZÁCHRANÁROV PRI NÁHLEJ 
ZÁSTAVE OBEHU 
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Országos Mentőszolgálat1, Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava2, 
Siófoki Kórház-Rendelőintézet, SBO3, Magyar Resuscitációs Társaság4 / 
SK, H 

Martina Élešová, Richard Wagner  – PODCENENIE SITUÁCIE 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Pobočka Bratislava / 
SK 

Ondřej Franěk  – NA OSTŘÍ NOŽE 
ZZS hl.m. Prahy / CZ 
 
Ondřej Franěk  – UHPO: LEKCE MÍNUS JEDNA – ANEB 
MIMIKRY 
ZZS hl.m. Prahy / CZ 
 
Martina Gardošová  – CIEVNE PRÍSTUPY U DIALYZOVANÉHO 
PACIENTA A ICH KOMPLIKÁCIE 
B.Braun Avitum s.r.o. , Dialyzačné stredisko Pezinok / SK 
 
Attila Gányovics  – TRAKČNÁ DLAHA- TAK TROCHU 
NEPOZNANÁ POMOCNÍČKA PRI ZLOMENINÁCH DLHÝCH 
KOSTÍ 
Falck Záchranná a.s. Košice, RLP Rimavská Sobota / SK 
 
Attila Gányovics  – RESUSCITÁCIA PACIENTA S 
TRAUMATICKOU PRÍČINOU ZASTAVENIA OBEHU 
Falck Záchranná a.s. Košice, RLP Rimavská Sobota / SK 
 
Jitka Gurňáková  – ŽIVOT, ZDRAVIE ALEBO ĽUDIA - O KOHO/ 
ČO SA MÁ STARAŤ ZZS? 
ÚEP CSPV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava / SK 
 
Jakub Hamšík  – AKÚTNY KORONÁRNY SYNDRÓM – STEMI 
“BUĎ PRIPRAVENÝ NA VŠETKO…” 
LSE – Life Star Emergency a.s. záchranná služba Limbach, RLP 
Piešťany / SK 
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Katarína Hanáková  – ZÁCHRANÁR NA URGENTE 
Svet zdravia a. s., NsP Spišská Nová Ves, oddelenie urgentného príjmu / 
SK 
Jozef Chlebec  – KRANIOCEREBRÁLNE PORANENIA V RÁMCI 
POLYTRAUMY 
URGENT, Nemocnica Poprad a.s / SK 
 
Jozef Chlebec  – ZLOMENINY PROXIMÁLNEHO FEMORU V 
GERIATRII  
URGENT, Nemocnica Poprad a.s / SK 
 
Jozef Kadlečík1,2, Martina Izáková², Danka Pavlovičová¹, Eduard Sido¹, 
Michael Varga¹,³  – JEDEN DEŇ NA ,,ZÁCHRANKE“ (2X UHPO, 
2X DN)  
ZZS Life Star Emergency, Limbach1, Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave, Lekárska fakulta2, Záchranná zdravotná služba 
Bratislava3 / SK 
 
Adriana Kilianová – SKÚSENOSTI S POUŽÍVANÍM PENTHROXU 
VO FALCK ZÁCHRANNÁ 
Falck Záchranná a.s. Košice / SK- 
 
Volodymyr Kizyma, Galyna Kapalchyk  – PRÍPAD INTOXIKÁCIE 
METYLALKOHOLOM NA SPIŠI 
Falck Záchranná a.s. Košice / SK 
 
Katarína Kolarovová  – KAM S NÍM? SMEROVANIE 
POLYTRAUMATIZOVANÉHO PACIENTA Z TERÉNU DO 
NEMOCNIČNÉHO ZARIADENIA 
Zdravotnícka záchranná služba Ústeckého kraje, Air Transport Europe, 
s.r.o, Oddelenie urgentného príjmu, Svet Zdravia, Spišská Nová Ves / 
SK 
 
Jozef Kőppl, Marcel Brenner  – KONTROVERZIE V DETSKEJ 
RESUSCITÁCII – OD ODPORÚČANÍ K PRAXI 
Slovenská resuscitačná rada / SK 
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Ladislav Kotrusz, Ján Kušnirák  – PETNHROX V MIMORIADNYCH 
PODMIENKACH HORSKEJ MEDICÍNY 
Horská záchranná služba, SR / SK 
 
Jaroslav Kresánek1, Silvia Plačková, Blažena Cagáňová2  – AKÚTNE 
INTOXIKÁCIE KOVOVOU ORTUŤOU 
Fakulta ošetrovateľstva a odborných zdravotných štúdií SZU1, Národné 
toxikologické informačné centrum KPLaT UNB LF UK a SZU2 / SK 

Marián Kušnír1, Petr Kopecký2  – STEMI EKVIVALENTY 
Falck Záchranná a.s. Košice1, Interné oddelenie  NsP  sv. Barbory 
Rožňava, a.s.2 / SK 
 
Lucia Laciaková, Denisa Osinová, Norbert Moravanský – 
FORENZNÉ ASPEKTY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE STEMI 
V PRAXI 
forensic.sk, Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava / 
SK 
 
Karel Lacina – SYSTÉM PRÁCE ZZS VO VEĽKEJ BRITÁNII 
Z POHĽADU SLOVENSKÉHO ZÁCHRANÁRA 
Falck Záchranná a.s. Košice, región Detva / SK 
 
Andrea Letanovská – ZASTAVENIE OBEHU V NEMOCNICI 
OAIM, Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava, Katedra 
urgentnej medicíny LF SZU v Bratislave / SK 
 
Žaneta Micskiová – ANALÝZA A POSUDZOVANIE 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI POMOCOU PRÍSLUŠNEJ METÓDY  
Záchranná zdravotná služba LSE-Life Star Emergency, Limbach, LIGS 
University, Honolulu, Hawaii, USA (Praha) / SK 
 
Žaneta Micskiová – ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV A ICH 
MOTIVÁCIA V SÚVISLOSTI S NOVELOU PRACOVNÉHO 
PRÁVA  
Záchranná zdravotná služba LSE-Life Star Emergency, Limbach, LIGS 
University, Honolulu, Hawaii, USA (Praha) / SK 
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Martin Michalov1,2, Matej Polák2 – MECHANICKÉ KOMPRESIE 
HRUDNÍKA PRI RESUSCITÁCII V TERÉNE – CESTA K 
ODSTRÁNENIU REVERZIBILNEJ PRÍČINY 
Slovenská resuscitačná rada1, ZaMED, s.r.o., Komárno2 / SK 
 
Mária Michalovová, Patrik Brna, Martin Michalov, Jozef Köppl – 
POSÁDKA RZP A ODPORÚČANIA ERC 2015 – PRAKTICKÁ 
UKÁŽKA ROZŠÍRENEJ RESUSCITÁCIE TÍMOM SRR 
Slovenská resuscitačná rada / SK 
 
Roman Miletskyi  – DE WINTER V MÁJI - kazuistika 
Falck Záchranná a.s. Košice / SK 
 
Kateřina Ningerová – CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA: 
KOMPLIKACE BĚHEM TRANSPORTU 
ZZS JmK, ÚO Znojmo / CZ 
Oleksandr Opanasenko, Alžbeta Kalužníková – KPR 
U INTOXIKOVANÉHO ADOLESCENTA 
Falck Záchranná a.s. Košice / SK 
 
Oleksandr Opanasenko  – SEKUNDÁRNÉ TRANSPORTY 
KRITICKY CHORÝCH PACIENTOV 
Falck Záchranná a.s. Košice  / SK 
 
Zlata Pastvová  – DIALÝZA – MÝTY A FAKTY 
BBraun Avitum s. r. o. Dialyzačné centrum Pezinok / SK 
 
Zlata Pastvová  – HYPERKALIÉMIA 
BBraun Avitum s. r. o. Dialyzačné centrum Pezinok / SK 
 
Zlata Pastvová  – PĽÚCNY EDÉM TROCHA INAK 
BBraun Avitum s. r. o. Dialyzačné centrum Pezinok / SK 
 
Zlata Pastvová  – REZISTENTNÁ HYPERTENZIA 
BBraun Avitum s. r. o. Dialyzačné centrum Pezinok / SK 
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Július Pavčo, Ľuboslava Pekárová  – GERIATRICKÍ PACIENTI 
Z POHĽADU NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky / 
SK 
 
Matej Polák1, Alena Dudeková2,3  – EXITUS V RZP POSÁDKACH 
ZaMED s.r.o1, ZZS Bratislava2, SZU v Bratislave, FOZOŠ, Katedra 
Urgentnej zdravotnej starostlivosti3 / SK 
 
Nadiia Radvanska  – AIRTRAQ SP V PREDNEMOCNIČNEJ 
STAROSTLIVOSTI - NAŠE SKÚSENOSTI - kazuistika 
Falck Záchranná a.s. Košice / SK 
 
Jiří Růžička, Josef Trefil, Pavel Hrdlička, Luděk Hejkal, Ivo Prcín, Jana 
Vidunová, Jan Kordík, Martin Brejcha  – PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE ZZS – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A VÝZVY 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje / CZ 
 
Marcel Sedlačko  – EURÓPSKA MODULÁRNA POĽNÁ 
NEMOCNICA 
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky / SK 
 
Anna Semanová  – „TIME IS BRAIN“  NA ODDELENÍ 
URGENTNÉHO PRÍJMU 
Svet zdravia a. s., NsP Spišská Nová Ves, oddelenie urgentného príjmu / 
SK 
 
Michaela Surmová, Tibor Ješík  – AJ BOLESŤ CHRBTA MÔŽE 
SKONČIŤ FATÁLNE 
Life Star Emergency s.r.o., Limbach, RZP Trenčín / SK 
 
Alena Špitaliková, Miroslava Citriaková  – ŠPECIFIKÁ POUŽITIA 
MAGNETU V PNS 
Falck Záchranná a.s. Košice / SK 
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Boris Šťastný, Tomáš Tatarko  – MANAŽMENT BOLESTI NA 
URGENTNOM PRÍJME – PRVÝ KROK  K PAIN FREE 
HOSPITAL 
Svet zdravia a. s., NsP Spišská Nová Ves, oddelenie urgentného príjmu / 
SK 
 
Jakub Šulgan1, Tomáš Turoček2, Martin Michalov1 – „UŽ TO TRVÁ 
PRIDLHO“ - VPLYV DĹŽKY TRVANIA RESUSCITÁCIE 
NA JEJ VÝSLEDOK 
I.KAIM LFUK a UNB Ružinov1, KAIM NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy2 / 
SK 
 
Štefan Trenkler  – AKO PRIŠLA NA SVET RESUSCITAČNÁ 
ANIČKA 
I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF, Košice, 
OAIM Nemocnica Krompachy spol.s. r. o., Krompachy / SK 
 
Silvia Trnovská  – GERIATRICKÝ PACIENT NA URGENTNOM 
PRÍJME 
OAIM VOÚ Košice , OUP NsP Spišská Nová Ves / SK 
Branislav Uhrecký, Jitka Gurňáková  – EMOČNÉ PREŽÍVANIE 
A  JEHO REGULÁCIA U VELITEĽOV POSÁDOK RZP V 
ÚLOHE “GRIL” NA RALLYE REJVÍZ 2017 
Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV / SK 
 
Viliam Vadrna, Adriana Domorákova  – INFORMAČNÉ 
TECHNOLÓGIE NA URGENTNOM PRÍJME FN TRNAVA 
Urgentný príjem, FN Trnava / SK 
 
Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková  – PROTOKOL APLIKACE 
FIBINOGENU POSÁDKOU LZS 
ZZS Kraje Vysočina p.o., FN Brno Bohunice OUP / CZ 
 
Katarína Veselá 1,2,3,5, Robert Zajíček2,4  – NOVINKY V PÉČI 
O PACIENTA S POPÁLENINOVÝM TRAUMATE 
ZZS hl.m.  Prahy1, 3. lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Praha2, 
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha3, Klinika 
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Popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha4, Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra Urgentní 
medicíny, Praha5 / CZ 
 
Katarína Veselá 1,2,3,4, M Stern2,3, P Kolouch1,4  – TIPY A TRIKY, JAK 
NESELHAT V KRIZOVÉ SITUACI 
ZZS hl.m.  Prahy1, 3. lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Praha2, 
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha3, Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra Urgentní 
medicíny, Praha4 / CZ 
 
Matúš Vrabec  – MASAKER V KOTEŠOVEJ – NIEKEDY STAČÍ 
LEN JEDEN RAZ 
Falck Záchranná a.s. Košice, Žilina/ SK 
 
Siegfried Weinert, Susanne Ottendorfer  – THE CROSS BORDER 
EMERGENCY APP 
Notruf Niederoesterreich (Emergency Command & Control Center of 
Lower Austria)/ A 
 
Martin Žiak1,2, Olexandr Opanasenko1, Soňa Mojžišová2  – 
MANAŽMENT ARYTMIE V PODMIENKACH RZP 
Falck Záchranná a.s. Košice, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce Sv. Alžbety v Bratislave2 / SK 
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ZÁKONNOSŤ OBMEDZENIA OSOBNEJ SLOBODY 
PSYCHIATRICKÉHO PACIENTA 
Ľubica Bajerovská1, Lenka Sýkorová2	

 
Záchranná služba Košice 

Advokátska kancelária Nižník 
 
Prednáška prezentuje možné forenzné uhly pohľadu na psychiatrického 
pacienta pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
záchrannou zdravotnou službou za asistencie Polície SR. Medicína 
a právo v prípade duševnej choroby osoby , ktorá svojim konaním 
ohrozuje seba alebo svoje okolie a vyžaduje obmedzenie osobnej 
slobody. Vieme správne postupovať v prípadoch bez súhlasu pacienta ? 
Ako vieme preukázať nebezpečenstvo spojené s dôkazom o duševnej 
poruche alebo duševnej abnormalite ? Aké sú kritéria rozhodovania ?     
 
Kľúčové slová: právo a medicína , duševná porucha , obmedzenie 
osobnej slobody , asistencia polície, judikatúra SR 
 
e-mail: mriaditel@kezachranka.sk 

ETIKA V RESUSCITÁCII? 
Romana Blašková1, Ondrej Stanek2	

 
1KAIM, Nem. ak. L. Dérera, UNB 

2KAIM, FN Ružinov, UNB 
 
Pozornosť zdravotníkov býva orientovaná na správne postupy 
resuscitácie,  na faktory vplývajúce na obnovenie obehu a poresuscitačnú 
starostlivosť. Praktický nácvik resuscitácie sa zameriava na 
zdokonaľovanie technických a netechnických zručností s cieľom 
maximalizovať efektivitu resuscitácie. Pacient, ktorý vyžaduje 
resuscitáciu, je de facto mŕtvy a je mu možné len pomôcť. Nie je čo 
pokaziť, možno len získať.  
Ale je to naozaj tak? Nie všetky technicky možné postupy sú v súlade 
s lekárskou etikou a jej štyrmi princípmi: autonómia, prospešnosť, 
neškodnosť a rovnosť. Každý má právo na život, dôstojné umieranie a 
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právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím liečebných výkonov. Resuscitácia 
je postup poteciálne zachraňujúci život. 7 z 8 pacientov resuscitovaných 
v nemocnici však nebudú z nemocnice nikdy prepustení. Resuscitácia je 
teda i postup spojený s častým zlyhaním, rizikom vzniku trvalého 
neurologického poškodenia či predĺženého umierania. V týchto 
súvislostiach sa vynára viacero otázok. Môže byť obnovenie obehu za 
určitých okolností pre pacienta najhorším možným scenárom? Sú 
pacienti, ktorých by bolo správne neresuscitovať? Do akej miery 
zvažujeme vôľu pacienta? Máme dostatočnú právnu oporu v takto 
závažnom rozhodovaní?  
Jednoznačne resuscitáciu nezačíname za  prítomnosti istých posmrtných 
známok či poranenia nezlúčiteľného so životom. Klinicky a eticky 
obhájiteľné je nezačínať resuscitáciu za podmienok, že zastavenie obehu 
je očakávané (terminálne štádium nevyliečiteľného ochorenia). Ako však 
postupovať u ostatných pacientov?  
Pacient so zastaveným obehom nevyjadrí súhlas či nesúhlas 
s resuscitáciou. V zahraničí vznikajú legislatívne normy, ktoré umožňujú 
pacientom vyjadriť počas života nesúhlas s resuscitáciou či niektorými 
liečebnými výkonmi – inštitút predchádzajúceho priania, inštitút „DNR“ 
(do-not-resuscitate). Slovenská republika prijala Dohovor o ochrane 
ľudských práv a biomedicíne, ktorý obsahuje aj inštitút 
predchádzajúceho priania. Chýbajúca vnútroštátna úprava však 
vystavuje zdravotníckeho pracovníka rizikám. V prípade rešpektovania 
predchádzajúceho priania hrozí zdravotníkovi trestné stíhanie za trestný 
čin neposkytnutia pomoci. V opačnom prípade hrozí zdravotníkovi 
občianskoprávny spor z dôvodu nerešpektovania priania.  
Kardiopulmonálna resuscitácia je neodkladný výkon. Oneskorenie 
začatia resuscitácie priamo ovplyvňuje výsledok resuscitácie - či dôjde 
k obnove efektívnej cirkulácie, či bude pacient neurologicky poškodený. 
V tejto situácii nemá zdravotnícky pracovník čas riešiť etické dilemy. 
Strach z nesprávnej liečby, etickej neprístojnosti, prognostická neistota a 
nejasné právne prostredie nedovoľujú postupovať inak, ako začať 
resuscitáciu vždy, keď sme privolaní. Považujeme za nevyhnutné 
rozvíriť na Slovensku debatu o etických aspektoch resuscitácie. 
Spoločným cieľom zdravotníckych pracovníkov aj pacientov by malo 
byť vytvoriť právne prostredie, v ktorom sa budú cítiť komfortne. Malo 
by zabezpečovať právo pacienta na život a dôstojné umieranie a zároveň 
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nevystavovať zdravotníckych pracovníkov obvineniam zo zanedbania 
zdravotníckej starostlivosti či poškodenia pacienta neprimeraným 
zásahom. 
 
Kľúčové slová: medicínska etika, resuscitácia, inštitút 
predchádzajúceho priania 
 
e-mail: romcaca@gmail.com, stanek.o@gmail.com 

BILATERÁLNA TORAKOSTÓMIA PRI TRAUMATICKEJ 
KPR V PNS, SKÚSENOSTI Z PRAXE 

Slavomír Brezáni	
 

Falck Záchranná, a.s., Košice, región Kysuce 
 
Pneumotorax definuje prítomnosť vzduchu v pleurálnej dutine. Podľa 
mechanizmu vzniku existuje niekoľko jeho foriem, pričom z pohľadu 
záchrannej zdravotnej služby najčastejšou formou je traumatický 
pneumotorax. Život ohrozujúcou komplikáciou je vznik tenzného 
pneumotoraxu z dôvodu kritickej kompromitácie pacientovej 
hemodynamiky a ventilácie.  
 
V klinickej praxi je podstatné najmä jeho včasné rozpoznanie 
a terapeutické riešenie, nakoľko v opačnom prípade dochádza v krátkej 
dobe od jeho vzniku k zastaveniu obehu. Tenzný pneumotorax môže byť 
príčinou traumatického zastavenia obehu už pred príchodom ZZS na 
miesto zásahu. Na jeho eventuálnu prítomnosť treba myslieť najmä pri 
každom úraze, ktorý je spojený s traumou hrudníka. Pri traumatickom 
zastavení obehu podľa ERC je súčasťou konceptu 2H a 2T ako možnej 
reverzibilnej príčiny, ktorej eliminácia je základným predpokladom 
úspešnej KPR s ROSC. Z uvedeného dôvodu pri traumatickej KPR 
s evidentným poranením hrudníka, príp. pri prítomnosti známok 
pneumotoraxu je súčasťou doporučeného postupu pri KPR po zaistení 
dýchacích ciest odstránenie tenzného pneumotoraxu. Metódou voľby je 
bilaterálna torakostómia, ktorá predstavuje časovo menej náročne 
riešenie ako zavádzanie hrudného drénu. Zároveň poskytuje 
spoľahlivejšie riešenie tenzného pneumotoraxu v porovnaní s  
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jednorazovou evakuáciou nahromadeného vzduchu z pleurálnej dutiny 
punkčnou ihlou, nakoľko pri pneumotoraxe u pacienta na UPV 
s pozitívnym tlakom bude opakovane dochádzať k vzniku pretlaku 
v pleurálnej dutine a znižovať sa tak pravdepodobnosť úspešnej KPR. 
Bilaterálna torakostómia je zároveň spojená s menším rizikom 
iatrogénneho poranenia pacienta.  
 
Autor sa v prednáške venuje popisu uvedenej metódy ako aj vlastným 
skúsenostiam a postrehom na podklade jeho reálnych zásahov pri KPR 
pri traumatickom zastavení obehu. Ich spoločným znakom je prítomnosť 
polytraumy pacienta spojená s úrazom hrudníka spôsobená závažným 
úrazovým mechanizmom (pád z výšky, úraz bicyklistu, privalenie 
pracovným strojom a trauma zapríčinená autom). Vo všetkých prípadoch 
bola vykonaná bilaterálna torakostómia ako súčasť resuscitačných 
postupov. ROSC pri uvedených KPR bol dosiahnutý v polovici prípadov. 
 
Kľúčové slová: traumatické zastavenie obehu, reverzibilné príčiny, 
tenzný pneumotorax, bilaterálna torakostómia 
 
e-mail: brezani.slavo@gmail.com 

ROZHODOVACÍ PROCES A PŘEDNEMOCNIČNÍ 
NEODKLADNÁ PÉČE U PŘEKOTNÉHO PORODU A 

PORODNICKÝCH KOMPLIKACÍ 
Daniel Brynda1,2, Katarína Veselá2,3,4,5, Michael J.Halaška1,2 

 
1 Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 

2 3. lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Praha 
3 Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha 

4Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 

5 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra Urgentní 
medicíny, Praha 

 
Úvod 
Lékař urgentní medicíny musí ve svém profesním životě přijmout denně 
mnoho složitých rozhodnutí, za které nese plnou odpovědnost. Trendem 
poslední doby se stávají různé algoritmy a protokoly, které mají 
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rozhodovací proces ulehčit. Překotný porod v přednemocniční 
neodkladné péči je jednou z méně častých situací, se kterou se 
zdravotníci setkávají spíše raritně. Nově vytvořený postup nabízí 
zjednodušení rozhodování u porodu a jeho možných komplikací mimo 
zdravotnické zařízení.  
Teoretická východiska 
Protokol byl vytvořen na základě analýzy jednotlivých indikátorů 
probíhajícího porodu, které sumarizuje a vytváří z nich rozhodovací 
řetězec.  
Výsledky 
Zcela unikátní algoritmus rozhodovacího procesu popisuje zvládnutí 
porodu a porodnických komplikací v přednemocniční neodkladné péči. 
Postup umožní jak lékaři, tak záchranáři jednoduše dojít k rozhodnutí, 
zda je transport rodičky do porodnice bezpečný anebo je nutné odvést ho 
na místě. Cílem sdělení je seznámit širokou odbornou veřejnost s 
protokolem a nabídnout praktický návod, jak zvládnout fyziologický 
porod i možné komplikace, jako je dystokie ramének, peripartální 
krvácení, výhřez pupečníku či porod koncem pánevním mimo 
zdravotnické zařízení.  
Závěr 
Bylo dokázáno, že riziko vzniku chyby se zvyšuje přímo úměrně s nízkou 
frekvencí zásahů při extramurálním porodu. Lze se tedy důvodně 
domnívat a konstatovat, že zvýšením povědomí o možných komplikacích 
a způsobu jejich zvládnutí, je možné minimalizovat riziko vzniku chyby 
při ošetřování rodičky v přednemocniční neodkladné péči, zvýšit její 
bezpečnost a kvalitu poskytované péče. 
 
Kľúčové slová: dystokie ramének, komplikace porodu, peripartální 
krvácení, porod, porod koncem pánevním 
 
e-mail: dan.brynda@gmail.com 

DOPAD MOBILNEJ APLIKÁCIE STEMI NA VČASNÝ 
MANAŽMENT STEMI V REGIÓNE RLP SENEC 

Táňa Bulíková¹ ² ³, Jozef Kadlečík¹ ³, Martin Studenčan4 

 
¹ Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach 
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² Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej 
zdravotnej starostlivosti 

³ Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Lekárska fakulta 
4 Kardiocentrum FNsP J.A.Reimana, Prešov 

 
Od roku 2017, pod gesciou MZ SR, bola na Slovensku celoplošne 
zavedená komunikačná technológia, ktorá na princípe telemedicíny, v 
režime 24/7, umožňuje okamžitú hlasovú a aj obrazovú (EKG) 
konzultáciu medzi záchranármi v teréne a kardiológom v kardiocentre. V 
regióne RLP Senec sme urobili prieskum za uplynulý rok 2018, ktorý si 
kládol za cieľ overiť dopad mobilnej aplikácie STEMI v otázke skrátenia 
celkového ischemického času u pacientov so STEMI a vplyvu na 
primárny transport k PKI.  
Vyhodnotili sme retrospektívne 1 707 záznamov o ošetrení pacienta ZZS 
za rok 2018 v zásahovej oblasti regiónu RLP Senec (s počtom obyvateľov 
83 024 ku 30.6.2017 podľa ŠÚ SR), sledovali sme všetky časové kritériá 
ovplyvňujúce celkový ischemický čas (príznaky – volanie na 155, čas 
dojazdu posádky k pacientovi, čas natočenia a vyhodnotenia EKG od 
príjazdu k pacientovi, čas odoslania a doručenia ekg obrazu kardiológovi 
cestou mobilnej aplikácie STEMI, interval EKG – odovzdanie v KC, 
interval EKG - PKI, čas od výzvy OS ZZS po odovzdanie pacienta v KC 
a celkový ischemický čas) a získané údaje sme porovnali s rokom 2016 
bez komunikačnej technológie. Výsledky štúdie poukázali na 2-násobný 
nárast STEMI v regióne RLP Senec oproti roku 2016 (v priemere 1 
STEMI/2 týždne v roku 2018, v roku 2016 1 STEMI/3 týždne). Pri 
celkovom počte 29 pacientov so STEMI v roku 2018, bolo 27 pacientov 
(93%) vezených priamo do KC, dvaja pacienti (7%) boli vezení na CPO, 
jeden mal typické klinické príznaky, ale žiadne zmeny na EKG v čase 
zásahu RLP, druhý pacient nemal typickú kliniku a bol odporučený 
kardiológom do najbližšej nemocnice. Prakticky sme eliminovali 
nežiadúce sekundárne transporty s „medzizastávkou“ na CPO a v  
časovom limite „EKG – PKI“ do 120 minút sme doviezli do NÚSCH 
96,5% (26 pacientov) - to znamená všetkých pacientov so STEMI, okrem 
jedného, kde bolo potrebné pred transportom stabilizovať závažnú 
hypertenznú krízu. Až v 79% bol splnený časový limit EKG-odovzdanie 
v KC do 60 minút (v roku 2016 v 98% do 90 minút, ale len 50% do 60 
minút). Čas „EKG – NÚSCH“ bol v priemere o 24 minút nižší v roku 
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2018 („EKG-NÚSCH“ medián v r. 2018 bol 45 min, v roku 2016 medián 
69 min). Celkový ischemický čas klesol v priemere o 20 minút (medián 
144 minút v r. 2018, v r. 2016 bol medián 164 min.). Vo všetkých 
prípadoch, až na jediný, bola úspešne použitá mobilná aplikácia STEMI 
(28 x/rok u STEMI), v jednom prípade nebola využitá „telemedicína“ z 
dôvodu učebnicového ekg nálezu STEMI. Pozitívne treba hodnotiť aj 
nadštandardnú dostupnosť ZZS, medián dojazdových časov u pacientov 
s AKS (STEMI aj NSTEMI) bol  pod 12 minút a časový limit „EKG do 
10 minút“ od prvého medicínskeho kontaktu je splnený štatisticky v 90%, 
reálne však je to viac ako 90%, nakoľko sme brali do úvahy čas príjazdu 
posádky na adresu a nie skutočný „medicínsky kontakt s pacientom“.  
Naše výsledky jednoznačne potvrdili očakávaný prínos a pozitívny 
dopad mobilnej aplikácie STEMI na včasný manažment STEMI. 
 
Kľúčové slová: STEMI, mobilná aplikácia STEMI, celkový 
ischemický čas. 
 
e-mail: tana.bulikova@gmail.com 

ÚČINNÁ LAICKÁ KPR A OTVORENIE CULPRIT ARTÉRIE 
DO 2 HODÍN komentovaná kazuistika 

Táňa Bulíková 1,2, Patrik Christian Cmorej 3,4 
 

¹Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej 
zdravotnej starostlivosti, ²ZZS Life Star Emergency, Limbach  

3Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, CZ  
4Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií  

 
Snahou autorov je sústrediť pozornosť čitateľa pomocou komentovanej 
kazuistiky posádky záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na závažnú 
problematiku mimonemocničného zastavenia obehu s iniciálnym 
defibrilovateľným rytmom pri včasnej fáze akútneho infarktu myokardu. 
Prezentujeme prípad 68 ročného fajčiara s náhlym zastavením obehu v 
domácom prostredí s úspešnou kardiopulmonálnou resuscitáciou. 
Prezentovaná kazuistika má za cieľ: 
• pripomenúť dôležitosť okamžitej KPR prvým svedkom kolapsu 
(NZO) 
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• čím skôr aplikovať výboj v prípade  defibrilovateľného rytmu 
• natočiť 12 zvodové EKG po každom NZO na identifikáciu 
STEMI 
• včasný transport k PKI 
• ukázať, že ak sú splnené uvedené kroky, je benefit pre pacienta 
obrovský. 
V uvedenej kazuistike, časový interval od volania na tiesňovú linku 155 
po odovzdanie pacienta v kardiocentre do 90 minút (aj s KPR), preukázal 
výborný outcome pre pacienta. 
 
Kľúčové slová: mimonemocničné zastavenie obehu, laická prvá 
pomoc, včasná defibrilácia, STEMI, primárna PKI. 
 
e-mail: tana.bulikova@gmail.com 

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACÍ INDUKOVANÉ 
NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE U PACIENTA SE SUBKUTÁNNÍM 
IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOREM 

Patrik Christian Cmorej1,2, Eva Smržová2, Táňa Bulíková3 

 
1Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. 

2Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta 
zdravotnických studií 

3Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach 
 

Prezentujeme 30letého pacienta po transplantaci srdce se subkutánním 
implantabilním kardioverter-defibrilátorem (EMBLEM MRI S-ICD, 
Boston Scientific), který byl resuscitován v přednemocniční neodkladné 
péči pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu. V průběhu resuscitace 
byly artefakty způsobené kompresemi hrudníku vyhodnoceny S-ICD za 
defibrilovatelnou poruchu srdečního rytmu, ačkoliv na profesionálním 
monitoru zdravotnické záchranné služby byla zjevná asystolie. Výboje 
byly aplikovány navzdory programovému nastavení zóny podmíněného 
výboje a zóny výboje na 200, respektive 230 tepů za minutu. Příčinou 
neadekvátních výbojů byl oversensing artefaktů vzniklých kompresemi 
hrudníků v důsledku vypnuté funkce SMART PASS. Zajímavým 
aspektem resuscitace je zasažení bystandera výbojem S-ICD, který po 
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výboji zůstal několik minut značně otřesený. Záchranářům se nepodařilo 
deaktivovat funkci detekce arytmie a tím spojené inhibice defibrilace 
přiloženým magnetem určeným pro konvenční ICD. Dosud jsou v 
odborné literatuře publikované pouze ojedinělé kazuistiky na uvedené 
téma. 
 
Kľúčové slová: neadekvátní výboj – kardiopulmonální resuscitace – 
subkutánní implantabilní kardioverter defibrilátor 
 
e-mail: cmorej.patrik@zzsuk.cz 

SYNDROM BRUGADOVÝCH V PŘEDNEMOCNIČNÍ 
NEODKLADNÉ PÉČI 

Patrik Christian Cmorej1,2, Táňa Bulíková3, Alena Kohlová2 

 
1Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. 

2Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta 
zdravotnických studií 

3Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach 
 

Přednáška je zaměřena na problematiku Brugadova syndromu. Cílem 
sdělení je připomenout základní informace o tomto syndromu a dále 
upozornit na specifika péče o pacienta se syndromem Brugadových v 
přednemocniční neodkladné péči.  
Syndrom Brugadových patří do skupiny geneticky podmíněných, 
arytmogenních syndromů. Syndrom je charakteristický typickými 
elevacemi úseku ST ve svodech z pravého prekordia a zvýšeným rizikem 
náhlé srdeční smrti u nemocných bez strukturálního onemocnění srdce 
postihující především mladé osoby ve věku 45 ± 15 let. Celosvětová 
prevalence syndromu Brugadových se odhaduje na 2 – 15/10 000 
obyvatel. Výrazně vyšší prevalence je v asijských zemích. Dosud byly 
popsány mutace 22 genů asociovaných se syndromem Brugadových. 
Nejčastěji zmiňovanými mutacemi jsou mutace genu SCN5A, které 
kódují alfa-podjednotku srdečního sodíkového kanálu hNav1.5. 
Výsledkem mutací těchto genů jsou elektrofyziologické změny, které 
mohou vést ke vzniku komorové tachykardie či fibrilaci komor.  
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Syndrom Brugadových se obvykle manifestuje epizodami rychlé 
polymorfní komorové tachykardie u pacientů s EKG obrazem blokády 
pravého Tawarova raménka a elevacemi úseku ST v jednom nebo více 
svodech z pravého prekordia V1 a/nebo V2 umístěných ve druhém, 
třetím nebo čtvrtém interkostálním prostoru. V případě, že se syndrom 
projeví krátkodobou komorovou tachykardií, může se klinický obraz 
manifestovat epizodou synkopy nebo vertigem. V opačném případě 
komorová tachykardie přechází do fibrilace komor a způsobuje náhlou 
srdeční smrt. 
Důležitým aspektem přednemocniční neodkladné péče u pacienta s EKG 
obrazem syndromu Brugadových je identifikace jiných příčin elevací ST 
úseků. Především se jedná o akutní koronární syndrom. Dále je vhodné 
mít na paměti, že některá léčiva užívaná v přednemocniční neodkladné 
péči mohou mít potenciálně arytmogenní efekt u pacientů se syndromem 
Brugadových. Jedná se například o amiodaron, ketamin, tamadol či 
verapamil. Mimo tyto léky může být život ohrožující arytmie iniciována 
také horečkou. Proto je nutné v přednemocniční neodkladné péči 
přistoupit k antipyretické léčbě. V případě náhlé zástavy oběhu 
zahajujeme neodkladnou resuscitaci podle algoritmu doporučených 
postupů Evropské resuscitační rady. U pacientů s elektrickou bouří je 
doporučeno podání chinidinu nebo isoprenalinu. Tyto léky však nejsou 
běžně dostupné ve výbavě výjezdových skupin zdravotnické záchranné 
služby, proto je jejich podání pravděpodobné až na urgentním příjmu či 
pracovišti intenzivní péče. 
Pro názornost je text doplněn o kazuistiku 35letého pacienta s EKG 
obrazem syndromu Brugadových ošetřeného posádkou rychlé 
zdravotnické pomoci. 
 
Kľúčové slová: arytmogenní bouře – přednemocniční neodkladná péče 
– syndrom Brugadových 
 
e-mail: cmorej.patrik@zzsuk.cz 

ŠKARPA – REJVÍZ AKO ŠKOLA HROU 
J. Dobiáš1, A. Dudeková1, 2, I. Chocholouš3, T. Ježek4, J. Maršálek5, M. 

Ptáček6, J. Tamele7,K. Zvonařová8 
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ZZS Bratislava1 

SZU v Bratislave, FOaZOŠ, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti2 

AMBULANCE MEDITRANS3 

ZZS Královéhradeckého kraje4 

RALLYE REJVÍZ5 

ZZS Plzeňského kraje6 

ZZS hlavního města Prahy7 

ZZS Jihočeského kraje8 

 
Každý z nás pozná ten pocit ,,déjá vu“. Podobne sa určite cítili aj 

účastníci tohtoročného Zimného Rallye Rejvíz 2019, keď sa 
organizátorom podarilo nasimulovať dve úplne rovnaké úlohy s 
rovnakým zadaním aj riešením. Jedna z úloh sa odohrávala vo virtuálnej 
realite XVR a druhá sa vykonávala naostro v teréne.  Zadanie znelo 
nasledovne: ,, Dopravná nehoda nočného dialkového autobusu s 
viacerými zranenými, posielam ďalšie výjazdové skupiny, ktoré máme k 
dispozícii. ,,  Predpokladaný dojazd ostatných zložiek 15 – 20 minút. 
Hasičský záchranný zbor (ďalej len HaZZ) a policajný zbor (ďalej len 
PZ) informovaný a sú na ceste. Časový limit na splnenie úlohy: 
maximálne 20 minút.  Po príchode na miesto udalosti sa posádka rýchlej 
zdravotnej pomoci (ďalej len RZP) alebo rýchlej lekárskej pomoci (ďalej 
len RLP) na mieste zásahu nachádzala bez ďalších zložiek integrovaného 
záchranného systému (ďalej len IZS).  
Úloha bola nasimulovaná, aby zložky HaZZ (jednotka Severočeských 
dobrovoľných hasičov, zaradená (ďalej len SDH) ako JPO II z blízkeho 
mesta, podľa reálnej situácie na mieste udalosti) prišli na miesto v 4. 
minúte. Dalšia výjazdová skupina s určeným RLP, ktorému mala súťažná 
posádka (ďalej len SP) odovzdať velenie na mieste udalosti, dorazí v 18. 
minúte úlohy alebo ak súťažiaci splnili bodované zadanie, bola im 
posádka poslaná v predstihu (tri posádky s desiatich ukončili úlohu skôr). 
Autobus bol prevrátený na pravý bok a z autobusu a z okolia sa ozývali 
hlasy zranených ľudí. Reálne riziko hrozilo z vytekajúcich kvapalín a z 
úlomkov skla, ktoré sa pri nehode rozbilo a z namrznutého snehu. Na 
začiatku úlohy rozhodcovia hodnotili komunikáciu s operačným 
strediskom záchrannej zdravotnej služby (ďalej len OS ZZS). V prvom 
kroku sa hodnotili podanie situačnej správy. Nasledoval prieskum okolia, 
kde sa hodnotila spontánnosť alebo úmysel posádky. Ďalším krokom 
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posádky bolo vyhodnotenie zistených skutočností a následné 
prerozdelenie úloh v posádke. Jednotka SDH po príchode osvetlila 
miesto udalosti (dovtedy bola na mieste udalostí prirodzená tma) a 
zapájala sa do činnosti na základe pokynov od SP. Ďalším krokom 
hodnotenia bolo podanie správy METHANE po realizovaní prieskumu 
veliteľom zásahu a samostatne sa hodnotila správnosť triedenia, 
realizácia život zachraňujúcich úkonov, predávanie informácií a 
spolupráca s SDH. Rozhodcovia hodnotili rozdelenie úloh v tíme s 
dôrazom na veliteľa tímu. Cieľom bolo zistenie, či zasahujúce posádky 
dbajú na predávanie informácií OS ZZS a zároveň sa hodnotila aj 
papierová dokumentácia, ktorá sa stáva nevyhnutnou súčasťou 
zdokumentovania pri podobných udalostiach. Rozhodcovia sledovali 
používanie pomôcok vo forme „check listov“, ktoré ako sa ukázalo, majú 
nenahraditeľný význam pri realizácii zásahu. Poster prináša analýzu a 
štatistické vyhodnotenie oboch úloh a ukazuje nenahraditeľnosť výučby 
v simulovanom a aj v reálnom priebehu. Potvrdzujú sa tak známe slová 
Jána Amosa Komenského ,,Vyučovať to nie je len prednášať im hromadu 
slov, fráz, senzácii a tým ich napĺňať, ale potrebné je otvoriť im rozum, 
aby s neho rozkvitlo lístie, ovocie alebo kvet,,. Myslíme si, že realizačný 
tím Zimnej Rallye Rejvíz 2019 to naplnil. 
 
Kľúčové slová: déjá vu, UHPO, nehoda autobusu, veliteľ 
zdravotníckeho zásahu 
 
e-mail: jan@marsalek.cz 

INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT - GUIDELINES 
PRE PREDNEM-OCNIČNÚ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV 

SO ZÁVAŽNOU TRAUMOU 
Tomáš Dudich1,2, Ferenc Trenka1	

 
1Országos Mentőszolgálat, 

2Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 
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International Trauma Life Support (ITLS) je globálna organizácia 
venovaná predchádzaniu smrti a invalidizmu z traumy prostredníctvom 
vzdelávania v prednemocničnej starostlivosti. 
ITLS je medzinárodne uznávaný ako štandardný tréningový kurz pre 
prednemocničnú starostlivosť o závažnú traumu. Používa sa ako 
najmodernejší kurz ďalšieho vzdelávania a ako základný prvok v 
mnohých učebný plánoch záchranárskych študijných programov. 
  
V kurzoch ITLS sa striedajú frontálne prednášky a bloky zamerané na 
praktickú vyúčbu.  
Simulácie ktoré sú hodnotené na jednotlivých staniciach v rámci 
praktického vzdelávania umožnujú nadobudnutie zručnosti v riešení 
simulovaných traumatických situácií. Kurzy ITLS sú riadené 
šefinštruktormi kurzu, koordinátormi a inštruktormi so skúsenosťami v 
oblasti prednemocničnej medicíny a prístupom ITLS. 
Autor v prednáške približuje standardizované postupy ITLS ktoré sú 
používané v mnohých krajinách v rámci riešenia závažnej traumy v 
prednemocničnej starostlivosti. 
 
Kľúčové slová: International Trauma Life Support, závazná trauma, 
simulacné vzdelávanie 
 
e-mail: tomas.dudich@tvu.sk 

POSTUPY MOTOCYKLOVÝCH ZÁCHRANÁROV PRI 
NÁHLEJ ZÁSTAVE OBEHU 

Tomáš Dudich1,2, Péter Bognár1, Domonkos Kiss3,4	

 
1Országos Mentőszolgálat 

2Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 

3Siófoki Kórház-Rendelőintézet, SBO 
4Magyar Resuscitációs Társaság 

 
Motocyklová záchranná zdravotná služba funguje dnes v 15 krajinách 
Európy. Nie je to žiadna novinka, už počas druhej svetovej vojny 
používali motocykel na dopravu ranených a od roku 1980 funguje táto 
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služba vo Veľkej Británii. Na základe štatisticky relevantných údajov je 
dokázané, že ambulancia motocyklovej záchrannej zdravotnej služby v 
rovnakých dopravných podmienkach je o polovicu výjazdového času 
rýchlejšie na adrese oproti klasickej ambulancií ZZS. Ďalšími výhodami 
motocyklovej záchrannej zdravotnej služby je aj promptnosť pri život 
zachraňujúcich úkonoch, samostatnosť práce na mieste zásahu a 
podstatne nižšie náklady na prevádzku. Motocyklová záchranná 
zdravotná služba je určená na rýchly zásah u pacientov ktorí sú v 
priamom ohrození života - záchranár vykoná prvotné život zachraňujúce 
úkony, komplexne ošetrí pacienta a následne 
je pacient transportovaný klasickou ambulanciou záchrannej zdravotnej 
služby do cieľového zdravotníckeho zariadenia. Funguje to na klasickom 
princípe rendez-vous. Ambulancie motocyklovej záchrannej zdravotnej 
služby sú vybavené zo všetkými dostupnými medicínskymi 
pomôckami a materiálom, ktoré záchranár potrebuje pri život 
zachraňujúcich úkonoch a výkone svojho povolania.  
Motocyklový záchranár je často ako prvý zasahujúci pri náhlej zástave 
obehu, začína resuscitáciu. 
V okolí udalosti sa nachádzajú svedkovia - laickí záchrancovia, ktorí 
možu byť nápomocný v danej situácií. V Maďarsku majú vypracovaný 
standardizovaný postup rozšírenej resuscitácie jednou osobou, kde 
súčastou postupov je aj aktívne učenie a zapájanie laického záchrancu do 
procesu záchrany života. Tento postup je unikátny používa ju už viacero 
motocyklových jednotiek vo svete. 
V posledných rokoch úspešnosť resuscitácie opísaným spôsobom sa 
pohybuje okolo 25 percent čo je aj v európskom meradle nadpriemerný 
výsledok.  
  
Autorský kolektív približuje postupy motocyklových záchranárov pri 
náhlej zástave obehu. 
 
Kľúčové slová: kardiopulmonálna resuscitácia, motockylová záchranná 
zdravotná sluzba, laicky záchranca 
 
e-mail: tomas.dudich@tvu.sk 

PODCENENIE SITUÁCIE 
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Martina Élešová, Richard Wagner	
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Pobočka Bratislava 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka 
Bratislava prešetroval prípad na základe podania vedenia 
resocializačného zariadenia vo veci podozrenia na pochybenie pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ZS) ich klientovi. 
V podnete podávateľ vyjadril nespokojnosť s postupom posádky 
záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Z údajov zaznamenaných v 
dostupnej zdravotnej dokumentácii (ZD) a z písomného stanoviska 
poskytovateľa ZS starostlivosti bolo zistené, že pacientovi bola zo strany 
dohliadaného subjektu poskytovaná zdravotná starostlivosť celkovo 3x.  
PRVÝ ZÁSAH bol realizovaný dňa 29.01.2018, kedy bola na základe 
pokynu Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby 
(KOS ZZS) o 19:42 hod. vyslaná na miesto udalosti v aktuálnom čase 
riešenia zdravotného stavu pacienta najbližšia voľná, geograficky aj 
časovo dostupná ambulancia pozemnej ZZS typu Rýchlej lekárskej 
pomoci (RLP).  
Dôvodom na zásah bolo podľa záznamu poskytovateľa: intoxikácia 
liekmi; pacient podľa udania požil 120 ks tabliet Metfogamma 850 mg v 
kombinácii s alkoholom v suicidálnom úmysle. Zásahová skupina RLP 
dosiahla miesto udalosti v čase o 19:54  hod. t.j. za 12 min. od vydania 
pokynu na zásah.  
ZoZZSO - „Anamnéza“: OA: Pacient v ebriete, po vypití cca 1 l vodky, 
dehydratovaný, nižší krvný tlak, normrytmický, pri vedomí, dýchanie 
čisté, vezikulárne, pacient je mimo ohrozenia života, ide o etylickú 
osobnosť. „LA + AA“: neuvedená. „Nález“: Otváranie očí - spontánne 
4b, verbálny kontakt - dezorientovaný 4b, motorika - na výzvu 6b, očné 
reflexy, zrenice - izokorické‚ bilat. bez udania šírky, bilat. prítomná 
fotoreakcia, korneálny reflex neuvedený. Bolesť sine. Brucho sine. 
Neurol. nález - iné. Dýchacie cesty priechodné, eupnoe, auskultačne 
fyziol. bilat. Poranenia nezaznamenané. Cirkulácia - pulz periférny 
pravidelný, centrálny neuvedený, kvalita neposúdená. AS pravidelná, 
ozvy neposúdené, koža bledá, kapilárny návrat neposúdený. EKG 
nerealizované. „Hodnotenie parametrov VF“: vyšetrenia realizované 2x 
bez uvedenia času: GCS 14 -14 bb.; TK: 90/60-110/70 mmHg; SF: 78-
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79/min.; DF: nezaznamenaná; SpO2 98-93%; glykémia: 7,9; TT: 
nezaznamenaná. „Výkony“: perif. katéter. „Terapia“: Gelaspan 500 ml, 
FR 1000 ml, 10% glukóza 500 ml, 2 amp. Oxantil. Bez udania času 
podanej terapie. „Diagnóza“: Ebrietas. Kolaps. Pacient ponechaný na 
adrese. Zásah označený ako primárny, indikovaný, stav pacienta 
zlepšený. Ukončenie o 20:20 hod.  
Podľa vyjadrenia dohliadaného subjektu: 
„Zásahová skupina RLP po príchode na miesto zásahu zistila: pacient v 
izbe sediaci na posteli, lucídny, na cielenú otázku čo požil, pacient 
odpovedal že požil približne 0,5-1 liter tvrdého alkoholu, užitie 
akýchkoľvek liekov vrátane lieku Metfogamma neguje. Nahlasovateľ - 
svedok na mieste udalosti uviedol, že našiel v izbe niekoľko prázdnych 
blistrov lieku Metfogamma, k množstvu 120 požitých tabliet prišiel tak, 
že uviedol množstvo uvedené na obale lieku, sám však nevidel, že by 
pacient niečo požil, vrátane alkoholu. Pacient opakovane odmieta, že by 
požil akékoľvek lieky, potvrdzuje iba alkohol, údajne bol kvôli 
problémom s alkoholom niekoľko krát hospitalizovaný. K vyšetreniam a 
úkonom posádky RLP sa stavia odmietavo, neguje aj suicidálne úmysly.“  
OA dohliadaný subjekt definuje ako: DM na PAD (Metfogamma), 
syndróm závislosti od alkoholu.  
Objektívny nález dohliadaný subjekt definuje: pri vedomí, GCS 14 počas 
celého trvania zásahu, fotoreakcia bilat prítomná, orient neurologický 
nález - prítomná mierna verbálna dezorientácia, bez ložiskovej 
symptomatológie, bolesť sine, brucho sine, dýchacie cesty priechodné, 
dýchanie eupnoické, auskultačne fyziologický nález, foetor ex ore 
alcoholicus, pulz pravidelný, cor akcia pravidelná, koža bledá. 
Dominujúcou symptomatológiou podľa dohliadaného subjektu bola v 
čase zásahu RLP hypotenzia, preto bola pacientovi indikovaná a následne 
aj podaná infúzna liečba. 
Podľa vyjadrenia dohliadaného subjektu lekár následne poučil 
pacientovho spolubývajúceho pacienta o tom, akým spôsobom má po 
dotečení infúzie fyziologického roztoku ukončiť jej podávanie a 
vytiahnuť i.v. kanylu z ruky pacienta. Po takto vykonanom poučení bol 
zo strany zasahujúcej posádky RLP ukončený zásah, a pacient bol vo 
vyššie uvedenom stabilizovanom stave ponechaný na mieste zásahu pod 
dohľadom spolubývajúceho. 
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DRUHÝ ZÁSAH bol realizovaný dňa 30.01.2018, kedy bola na základe 
pokynu KOS ZZS o 06:55 hod. vyslaná na miesto udalosti ambulancia 
pozemnej ZZS typu Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Dôvodom na 
zásah podľa udania KOS bolo uvedené: porucha vedomia. Zásahová 
skupina RZP dosiahla miesto udalosti v čase o 07:00  hod. t.j. za 5 min. 
od vydania pokynu na zásah.  
ZoZZSO - „Anamnéza“: Pacient nájdený spolubývajúcimi o 06:50 ako 
ležal na posteli bez známok života. Údajne mal v minulosti suicidálne 
sklony, alkoholik. Zahájená KPR + EKG – asystólia. O 07:05 KPR 
ukončená doktorom nakoľko pacient nejavil žiadne známky života. 
„Nález“: Otváranie očí - žiadne 1b, verbálny kontakt - žiadny 1b, 
motorika - žiadna 1b, očné reflexy, dýchanie – apnoe, auskult. nález – 
obojstranne fyziologický, pulz – sine, auskultačne – asystólia, koža 
bledá, ostatné údaje nezaznamenané.  
„Hodnotenie parametrov vitálnych funkcií a ďalšie vyšetrenia“: 
vyšetrenia realizované 2x v čase 07:01 hod. a 07:05 hod.: GCS 3/3 bb.; 
TK + SF + DF + SpO2 + glykémia + TT: zaznamenané „sine“. Výkony“: 
sine. „Terapia“: monitoring VF o 07:01 hod. + 4 zvod. EKG. „Diagnóza“: 
Porucha vedomia. Zásah označený ako primárny, indikovaný, stav 
pacienta zhoršený.  
Podľa vyjadrenia dohliadaného subjektu: „Priebeh zásahu: Pri príchode 
na miesto zásahu zásahová skupina RZP zistila: záchranári sú 
spolubývajúcim svedkom udalosti informovaní, že menovaný pacient je 
pravdepodobne mŕtvy, nebola vykonávaná žiadna laická telefonicky 
asistovaná resuscitácia (TANR). Pacient sa nachádzal ležiaci na posteli v 
izbe, nereagoval, GCS 3, nedýchal. Záchranári RZP zahájili bezodkladne 
kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) kompresiami hrudníka a dýchaním 
samorozpínacím vakom s maskou v pomere 30:2, pričom počas KPR 
ďalej pokračovali v druhotnom vyšetrení pacienta. Počas toho zistili, že 
pacient má už prítomnú posmrtnú stuhnutosť horných končatín a čeluste, 
prítomný bol mramorovaný kolorit kože a posmrtné škvrny v oblasti 
chrbta, na EKG monitore defibrilátora bola prítomná asystólia. Po 
príchode zásahovej skupiny RLP na miesto zásahu bol pacient vo vyššie 
uvedenom stave odovzdaný lekárovi RLP.“ 
 
TRETÍ ZÁSAH bol realizovaný dňa 30.01.2018, kedy bola na základe 
pokynu KOS o 06:55 hod. súčasne s posádkou RZP vyslaná ambulancia 
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pozemnej ZZS typu RLP. Dôvodom na zásah podľa udania KOS bolo 
uvedené: exitus.  
ZoZZSO - „Anamnéza“: Pacient ako exitus lethalis, etylik, diabetik, na 
PAD, včera večer bola RLP u pacienta z dôvodu ebriety, ktorá sa riešila 
na mieste. Pacient je bez vonkajších známok násilia. U pacienta môže ísť 
o hepatorenálne zlyhanie. Popis EKG – izoel. čiara, diagnóza: exitus 
letalis.  
Podľa vyjadrenia dohliadaného subjektu: 
„Pri príchode na mieste zásahu sa pri pacientovi nachádza zásahová 
skupina ambulancie RZP Podunajské Biskupice. Pacient mal prítomné 
známky smrti, livores mortis v oblasti chrbta a dorzálnej časti končatín, 
rigor mortis v oblasti čeľuste, žuvacích a mimických svalov, ako aj 
horných a dolných končatín. Na EKG defibrilátora bola neprítomná 
elektrická aktivita srdca - asystólia, zrenice bez fotoreakcie, areflexia, 
apnoe. Anamnestický údaj od svedka na mieste zásahu o čase, kedy 
našiel pacienta bez známok života bol udaný ako približne o 6:00 hod. v 
nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj objektívny nález s 
prítomnými známkami smrti bol lekárom konštatovaný exitus letalis, 
predpokladaný čas smrti bol stanovený na 6:00 hod. následne bol cestou 
KOS aktivovaný obhliadajúci lekár.“  
 
Súdno – lekárska pitva zosnulého bola realizovaná dňa 31.01.2018 na 
oddelení súdneho lekárstva. Čas smrti podľa PP stanovený na 29.01.2018 
o 23:59 hod. 
Katamnéza: 47 ročný muž, diabetik, v minulosti liečený pre 
alkoholizmus, ktorý od 15.01.2018 býval v sociálnom zariadení (sociálna 
situácia: rozchod s manželkou), kde sa dňa 29.01.2018 údajne pokúsil o 
samovraždu - požil cca 92 kusov lieku Metfogamma (metformin) a vypil 
0,5 litra vodky. Zo správy RLP zo dňa 29.01.2018 o 19.54 hod. vyplýva, 
že pacient vypil 1 liter vodky, pri vyšetrení bol v ebriete, pri vedomí, 
dehydratovaný, s nižším tlakom krvi a normálnym srdcovým rytmom, 
dýchanie mal čisté, vezikulárne, bol mimo ohrozenia života; išlo o 
etylickú osobnosť. Zo Záznamu RLP o zhodnotení zdravotného stavu 
osoby zo dňa 30.01.2018 o 07.05 hod. vyplýva, že pacient bol etylik a 
diabetik na PAD, telo bolo bez vonkajších známok násilia, bez 
resuscitácie bol konštatovaný exitus letalis; predchádzajúci večer mu 
bola z dôvodu ebriety privolaná RLP, ktorá pacienta „riešila na mieste“. 
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V súčasnosti alkohol a psychoaktívne látky menovaný údajne neužíval, 
mal reaktívnu hepatitídu typu B.  
Diagnóza prehliadajúceho lekára: Iná nepresne určená a neurčená príčina 
smrti.  
Patologicko-anatomická diagnóza: 
I. Príčina smrti: a/1 Rozvrat vnútorného prostredia. 
Základná choroba (úrazy a iné): c/3 Toxický účinok metforminu. 
5 Mechanizmus smrti: Akútna otrava metforminom s neurčeným 
úmyslom. 
II. Pridružené choroby: 6 Ovplyvnenie alkoholom - opitosť ľahkého 
stupňa. 
7 Diabetes mellitus na PAD (podľa kl. dg.). 
III.  Ostatný nález: 
Opuch mozgu a pľúc. Bodkovité krvácania v sliznici žalúdka. Prekrvenie 
vnútorných tkanív a orgánov. Cirhóza pečene. Celková ateroskleróza 
mierneho až stredného stupňa. Mierna koncentrická hypertrofia srdca. 
Staršie ložiskové pomliaždenie kôry spánkových a čelových lalokov 
mozgu. Malý krvný výron na slizničnej ploche spodnej pery vpravo. 
Krvný výron v záhlavnej oblasti mäkkých lebečných pokrývok. 
Podkožná tržná rana v pravej temenno-záhlavnej oblasti hlavy. Staršia 
chirurgicky ošetrená rana a jazva v pravej spánkovo-záhlavnej oblasti 
hlavy. Menšia staršia odrenina a jazva v pravej temennej oblasti hlavy. 
Starší krvný výron na bočnej ploche pravého stehna. Staršia odrenina a 
krvný výron pod ľavým kolenom. Dve menšie staršie odreniny na ľavom 
predkolení. Viaceré malé jazvy nad pravým obočím a pod pravým okom. 
Menšia jazva na brušnej stene vpravo pri pupku a na oboch kolenách. 
Stopy po injekčných vpichoch v oboch lakťových jamách. Mierna 
nadváha (BMI 25,6). 
 
Bezprostrednou príčinou smrti bol rozvrat vnútorného prostredia pri 
akútnej otrave metforminom v stave ľahkého stupňa opitosti. Zo 
súdnolekárskeho hľadiska išlo o násilný druh smrti - akútnu otravu 
metforminom s neurčeným úmyslom.  
Výsledky toxikologicko-chemických a biochemických analýz vzoriek 
biologických materiálov odobratých pri pitve potvrdili:  
ETANOL: koncentrácia v krvi 1,46 ‰; koncentrácia v moči 1,01 g/kg; 
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METFORMIN: koncentrácia v krvi 121,3 mg/l; v moči: 1 491 mg/l.; v 
žalúdočnom obsahu: 14 675 mg/l; v pečeni: 174,9 mg/kg; v obličke: 
728,8 mg/kg; 
GLUKÓZA: koncentrácia v krvi 0,9 mmol/l; v likvore: 0,25 mmol/l; v 
sklovci: 1,28 mmol/l. 
LAKTÁT: koncentrácia v likvore 33,99 mmol/l; v sklovci: 36,09 mmol/l; 
KÁLIUM: koncentrácia v likvore: 41,04 mmol/l; v sklovci 15,61 mmol/l; 
ACETÓN; koncentrácia v moči 0,01 g/kg (stopové množstvo). 
 
Metformín je antidiabetikum zo skupiny biguanidov s 
antihyperglykemickými vlastnosťami, znižujúci bazálnu ako aj 
postprandiálnu hladinu glukózy v krvi. Pomáha tiež znížiť riziko 
komplikácií spojených s cukrovkou. Nestimuluje sekréciu inzulínu a 
preto nevyvoláva hypoglykémiu. Vysoké predávkovanie s metformínom 
vedie k laktátovej acidóze. Pri akútnej intoxikácii s alkoholom vzniká 
ešte vyššie riziko vzniku laktátovej acidózy, najmä v prípade podvýživy 
alebo hepatálnej insuficiencie. Hypoglykémia sa nepozorovala pri 
dávkach až do 85 g metformíniumchloridu, hoci za týchto podmienok sa 
už vyskytla laktátová acidóza. Najúčinnejším spôsobom odstránenia 
laktátu a metformínu je hemodialýza. 
Farmakokinetické vlastnosti: 
Absorpcia: Po perorálnej dávke metformíniumchloridu sa dosiahne 
maximálna koncentrácia (Tmax) za 2,5 hodiny. Absolútna biologická 
dostupnosť filmom obalených tabliet s obsahom 500 mg a 850 mg 
metformíniumchloridu je u zdravých pacientov približne 50 – 60 %.  
Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna. 
Pri odporúčaných dávkach a dávkovacích schémach metformínu sa 
dosiahnu rovnovážne plazmatické koncentrácie v priebehu 24 až 48 
hodín a všeobecne sú nižšie ako 1 mg/l.  
V kontrolovaných klinických štúdiách maximálne plazmatické hladiny 
metformínu (Cmax) nepresiahli 5 mg/l, a to ani pri maximálnych 
dávkach. 
Distribúcia: Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. 
Metformín preniká do erytrocytov. Maximálna koncentrácia v krvi je 
nižšia ako v plazme a dosiahne sa približne v rovnakom čase. Erytrocyty 
sú pravdepodobne sekundárnou oblasťou distribúcie.  
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Biotransformácia: Metformín sa vylučuje nezmenený močom. U ľudí sa 
nezistili žiadne metabolity. 
Eliminácia: Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min, čo naznačuje, 
že metformín sa eliminuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou 
sekréciou. Po perorálnej dávke je terminálny eliminačný polčas približne 
6,5 hodiny. 
 
ZHODNOTENIE A ZDÔVODNENIE ZÁVERU: 
Oba výjazdy posádky ZZS RLP aj výjazd posádky ZZS RZP na miesto 
udalosti / zásahu boli realizované vo všetkých posudzovaných prípadoch 
štandardným spôsobom a správne. Posádky vyrazili na zásah v súlade s 
ustanovením § 5 ods. 1. písm. b) zákona č. 579/2004 Z.z o záchrannej 
zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Podľa citovaného ustanovenia je daná 
poskytovateľovi ZZS povinnosť zabezpečiť prevádzkové podmienky 
stanice ZZS a ambulancie ZZS tak, aby bol zabezpečený výjazd 
ambulancie do dvoch minút od prijatia pokynu koordinačného strediska 
alebo operačného strediska ZZS. Táto zákonom uložená povinnosť bola 
dodržaná pri všetkých troch posudzovaných výjazdoch.  
Posúdenie postupu pri prvom zásahu posádky RLP: 
 Posádkou RLP bol pacient prvotne aj druhotne vyšetrený, 
zmerané boli vitálne funkcie a hladina glykémie, zistené boli 
anamnestické údaje od pacienta samotného. Po preštudovaní príslušnej 
dokumentácie boli zistené výrazné diskrepancie v údajoch uvedených 
v zdravotnej dokumentácii (ZoZZSO) a vyjadrení poskytovateľa, tak 
v časti zistenej direktnej aj indirektnej anamnézy, ako aj v objektívnom  
náleze. V ZoZZSO chýbajú údaje týkajúce sa možnej intoxikácie liekmi 
v suicidálnom úmysle. Lekár nezaznamenal ani údaj o skutočnosti, že 
pacient bol diabetikom na PAD (hodnota glykémie bola 7,9). Nie je 
zaznamenané ani údajné odmietanie poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti zo strany pacienta. 
 
 Dominujúcim klinickým nálezom pre lekára bola hypotenzia, 
ktorá následne upravená na primerané hodnoty TK. Hodnota glykémie 
skontrolovaná nebola. 
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 Postup lekára bol hodnotený ako nesprávny. Lekár mal zohľadniť 
v rámci diagnostiky všetky relevantné anamnestické údaje a informáciu 
sprostredkovanú od KOS, ktorú mal jednoznačne k dispozícii. Pri 
akútnych psychických stavoch a s tým súvisiacich suicidálnych 
úmysloch, dochádza často k disimulácii príznakov a odmietaniu 
poskytnutia pomoci zo strany pacienta.  
 
 V danej súvislosti bola lekárom RLP celá situácia podcenená. 
Lekár mal vzhľadom na zistené skutočnosti jednoznačne indikovať 
transport do zdravotníckeho zriadenia za účelom ďalšej 
diagnostiky, monitoringu a liečby pacienta. Aj nález blistrov lieku s 
chýbajúcim väčším množstvom tabliet v blistroch, pričom nebolo možné 
verifikovať, kedy a v akom množstve boli dané lieky pacientom užité, 
mal byť faktorom, pre ktorý sa lekár mal rozhodnúť pre transport 
pacienta.  
 Ako nesprávne bolo vyhodnotené aj následné rozhodnutie lekára, 
ponechať podávanie infúzií a ich ukončenie na laické osoby, ktoré neboli 
zdravotníckymi pracovníkmi.  
 V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bol vyhodnotený 
postup zásahovej skupiny ambulancie RLP ako nesprávny, 
 
 Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 579/2004 Z.z v 
znení neskorších predpisov, je poskytovateľ záchrannej zdravotnej 
služby povinný odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si 
to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia 
ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré je schopné poskytnúť 
diagnostiku a liečbu nadväzujúcu. Toto nebolo realizované. Posádka 
bezodkladne po vyšetrení pacienta nerealizovala jeho transport na ďalšiu 
diagnostiku a liečbu v ústavnom zdravotníckom zariadení.  
 Podľa 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť 
správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú 
všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením 
včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu 
osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. V tomto 
prípade sa tak nestalo, nakoľko posádka nepostupovala podľa 
štandardných postupov. 
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Posúdenie postupu pri zásahu posádky RZP: 
 Na základe zhodnotenia predloženej dokumentácie bolo 
konštatované, že v postupe zásahovej skupiny ambulancie RZP pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi, nebolo identifikované 
pochybenie. Posádka adekvátne zistila a zaznamenala všetky podstatné 
anamnestické údaje, overila vitálne funkcie a bezodkladne zahájila 
KPCR. Zároveň správne iniciovala privolanie posádky ZZS s lekárom. 
Po príchode zásahovej skupiny RLP na miesto zásahu bol pacient vo 
vyššie uvedenom stave odovzdaný lekárovi RLP. 
 
Posúdenie postupu pri druhom zásahu rovnakej posádky RLP: 
 V tomto prípade sa jednalo o zásah, pri ktorom bolo lekárom 
posúdené EKG a konštatovaná smrť pacienta. Lekár suponoval ako 
príčinu smrti hepatorenálne zlyhanie. Bez bližšej špecifikácie alebo 
odôvodnenia ako k danému záveru lekár dospel.  
 Opätovne boli zistené diskrepancie medzi informáciami 
uvedenými v ZoZZSO z daného zásahu a vyjadrením dohliadaného 
subjektu k tomu istému zásahu. Lekár v ZoZZSO neuvádza žiadne 
„prítomné známky smrti, livores mortis v oblasti chrbta a dorzálnej časti 
končatín, rigor mortis v oblasti čeľuste, žuvacích a mimických svalov, 
ako aj horných a dolných končatín“. Taktiež v ZoZZSO nie je 
zaznamenaný predpokladaný čas smrti ako ho uvádza poskytovateľ 
(06:00 hod.). Napriek týmto zisteniam nebolo v postupe pri tomto zásahu 
zistené pochybenie. V tom čase už nebolo možné pacientov stav zvrátiť.  
 
Záver: 
Aj napriek skutočnosti, že diagnostika a diferenciálna diagnostika pri 
poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach 
záchrannej zdravotnej služby je náročná, nie je možné hodnotiť postup 
pri prvom zásahu posádky RLP ako správny. Poskytovateľ nepreukázal, 
že diagnostické a terapeutické postupy boli realizované štandardným 
spôsobom, v dostatočnom rozsahu a správne. Zdravotná starostlivosť 
poskytnutá pacientovi posádkou záchrannej zdravotnej služby typu RLP 
pri jej prvom zásahu nebola na základe vyššie uvedenej analýzy 
vyhodnotená ako poskytnutá správne, teda nebola poskytnutá v súlade s 
ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
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starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Kľúčové slová: suicídium, anamnestické údaje, otrava metforminom 
 
e-mail: martina.elesova@udzs-sk.sk 

NA OSTŘÍ NOŽE 
Ondřej Franěk	

 
ZZS hl.m. Prahy 

 
Perforující dutinové poranění patří mezi nejdramatičtější událostí řešené 
v rámci přednemocniční neodkladné péče.  Obzvláště komplikovaná 
situace nastává, pokud je perforující těleso stále v ráně. Obecně platná 
poučka, podle níž by v takovém případě neměly být v terénu činěny 
pokusy o vyjmutí tělesa, vychází z empirických zkušeností s tupými 
předměty, které, díky svému objemu a z něj vyplývající kompresi 
měkkých tkání, mohou účinně bránit vnitřnímu krvácení. Neexistuje ale 
žádné spolehlivé doporučení jak se zachovat, pokud je dutina 
perforovaná ostrým předmětem, např. nožem, jehož objem a tudíž i 
kompresivní účinky jsou minimální, ale díky své ostrosti může naopak 
s vysokou pravděpodobností způsobit během ošetřování a transportu 
další, sekundární poškození. V takovém případě je nutné velmi pečlivě 
vážit jednotlivé aspekty celé situace.  
Přednáška prezentuje kazuistiku suicidálního pokusu několika bodnými 
radami do břicha a hrudníku, s níž se autor setkal během  své praxe. 
 
e-mail: Ondrej.Franek@email.cz 

 

UHPO: LEKCE MÍNUS JEDNA – ANEB MIMIKRY 
Ondřej Franěk 
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ZZS hl.m. Prahy 

 
Naprostá většina studijních materiálů, zabývajících se problematikou 
řešení událostí s hromadným postižením osob (UHPO), předpokládá, že 
k UHPO už došlo a podává návod, jak v takovém případě postupovat. 
Samotné rozpoznání UHPO operačním střediskem je přitom považované 
za samozřejmost, vyplývající automaticky již z prvotního hlášení. 
Praxe ale ukazuje, že za určitých specifických okolností nemusí být pro 
operátora rozpoznání UHPO jako takového (případně jeho skutečného 
rozsahu) snadné. Vždy je nutné hledat všechna možná vysvětlení, 
využívat všechny dostupné možnosti ověření poskytovaných informací a 
nespoléhat na nevyřčené předpoklady.  
V přednášce jsou prezentovány 4 události, při kterých nedošlo 
k včasnému rozpoznání UHPO, rozsah události byl pro zasahující 
výjezdové skupiny překvapením a samozřejmě také došlo 
k významnému zpoždění při zahájení poskytování účinné 
přednemocniční neodkladné péče. 
 
e-mail: Ondrej.Franek@email.cz 

CIEVNE PRÍSTUPY U DIALYZOVANÉHO PACIENTA A ICH 
KOMPLIKÁCIE 
Martina Gardošová 

 
B.Braun Avitum s.r.o. , Dialyzačné stredisko Pezinok 

 
Cievny prístup je pre dialyzovaného pacienta absolútnou 
nevyhnutnosťou pri jeho liečbe a od neho v značnej miere závisí  jeho 
komfort a prežívanie. V prezentácii sa venujem základnému rozdeleniu 
cievnych prístupov a to, dočasných aj trvalých. Ich výhodám 
a nevýhodám.Avšak hlavným cieľom prezentácie je poukázať na 
zachádzanie s cievnymi prístupmi a riešenie komplikácií cievnych 
prístupov u dialyzovaného pacienta, s ktorými sa môže stretnúť posádka 
RZP a ostatní zdravotníci. 
 
Kľúčové slová: cievny prístup,dialyzovaný pacient,komplikácie 
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e-mail: martina.gardosova@bbraun.com 

TRAKČNÁ DLAHA- TAK TROCHU NEPOZNANÁ 
POMOCNÍČKA PRI ZLOMENINÁCH DLHÝCH KOSTÍ 

Attila Gányovics 
 

Falck Záchranná a.s. , Košice, RLP Rimavská Sobota 
 

Zlomeniny dlhých kostí patria medzi závažné úrazy, ktoré často 
participujú na celkovej mortalite úrazových stavov. U mladších 
pacientov sa vyskytujú pri vysokoenergických úrazoch, dopravných 
nehodách a športových úrazoch. Pri starších pacientoch sú v popredí 
nízkoenergetické mechanizmy, pády na rovine. Pri týchto zlomeninách 
hrozí poškodenie svalov, nervov a ciev. Strata krvi môže byť výrazná, pri 
zlomenine ramennej kosti býva až do 800 ml, pri zlomeniných stehnovej 
kosti až do 1,5 litra a viac, a to pri minimálnom zväčšení obvodu stehna. 
Preto často, hlavne u starších pacientov, vedú  k rozvoju latentného 
hemoragického šoku, ktorého prejavy nemusia byť sprevádzané 
tachykardiou a signifikantným poklesom krvného tlaku, ale od úvodu sa 
môžu  prejaviť psychickými zmenami, dezorientáciou. 
Medzi zásady prednemocničného ošetrenia zlomenín patrí ich 
znehybnenie, ktoré je kľúčové z pohľadu viacerých faktorov: zmierňuje 
bolesť, znižuje riziko premeny zatvorenej zlomeniny na otvorenú, 
znižuje rozsah skrytého krvácania a druhotného poškodenia ciev a 
nervov. Podľa všeobecne platných princípov treba fixáciu zlomeniny 
vykonať tak, aby bol znehybnený jeden kĺb nad aj pod zlomeninou. 
Problémom na Slovensku môže byť to, že podľa aktuálne platnej 
legislatívy, ambulancie ZZS nedisponujú ideálnymi  pomôckami na 
fixáciu niektorých dlhých kostí, a to stehnovej a ramennej kosti.  
Existuje veľké množstvo zahraničných odborných štúdií potvrdzujúce 
praktické použitie trakčnej dlahy pri týchto zlomeninách. Axiálny ťah, 
teda ťah v smere končatiny má viacero výhod pre pacienta. Znižuje 
bolesti, minimalizuje krvácanie do mäkkých tkanív, zvyšuje komfort 
pacienta počas transportu a manipulácie. Po prvotnom a druhotnom 
vyšetrení pacienta s podozrením na zlomeninu dlhých kostí a po kontrole 
nervovocievnych pomerov je potrebné čo najskôr začať s axiálnym 
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ťahom končatiny. V úvode postačuje manuálny ťah, následne naloženie 
fixačnej pomôcky- trakčnej dlahy.  
Na trhu je viacero typov trakčných dláh od viacerých výrobcov, ale 
základný princíp funkcie je rovnaký, a to správne a dostatočné 
znehybnenie zlomenín stehnovej a ramennej kostí podľa všeobecných  
zásad. Končatina sa zhehybňuje v ťahu, zlomenina je fixovaná v kĺbe nad 
aj pod. Dostatotočný axiálny ťah a naloženie trakčnej dlahy sú výkony 
výrazne bolestivé, preto je potrebná dostatočná analgéza ešte pre 
nasadením dlahy. Pri lekárskych posádkach je ideálnym analgetikom 
ketamín. Pri nelekárskych posádkach sa odporúča využiť dobrý efekt 
inhalačného analgetika. Samotné naloženie trakčnej dlahy je technicky 
jednoduché, jeden člen posádky to zvládne za menej ako 2 minúty. Medzi 
kontraindikácie tračnej dlahy patrí subtotálna amputácia končatiny, 
komplexné poškodenie kolenného väziva a tzv. „floating knee“, kedy je 
prítomná zlomenina nad aj pod úrovňou kolena.  
Podľa autora by bolo na Slovensku dobré a potrebné, aby došlo k 
doplneniu materiálno-technického vybavenia ambulancií ZZS o trakčné 
dlahy. Pre poskytovateľov ZZS by to bola jednorázová, nie príliž 
nákladná investícia. Pre pacientov ako aj pre posádky záchrannej 
zdravotnej služby by používanie trakčnej dlahy znamenalo ďalší krok v 
priblížení sa medzinárodným štandardom v rámci prednemocničnej 
traumatológie. 
 
Kľúčové slová: trakčná dlaha, znehybnenie, zlomeniny dlhých kostí, 
analgézia 
 
e-mail: dr.ati@azet.sk 

RESUSCITÁCIA PACIENTA S TRAUMATICKOU PRÍČINOU 
ZASTAVENIA OBEHU 

Attila Gányovics 
 

Falck Záchranná a.s., RLP Rimavská Sobota 
 

Úmrtia spôsobené závažným úrazom sú aktuálnym celosvetovým 
problémom. Existuje skupina včasných úmrtí v relatívne krátkom 
časovom okne po úraze, ktorých príčiny sú potenciálne reverzibilné 
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(hypovolémia, hypoxia, tenzný pneumotorax a tamponáda srdca), a preto 
musia byť riešené v podmienkach prednemocničnej starostlivosti, teda 
priamo na mieste úrazu. Štandardná forma resuscitácie bez manažmentu 
reverzibilných príčin nemôže viesť k obnoveniu obehu, preto sa 
úspešnosť takýchto KPR blíži k nule.  V roku 2015 boli publikované 
odporúčania ERC pre traumatické zastavenie obehu, avšak v 
podmienkach Slovenska sa ešte doteraz výraznejšie neujali v praxi. V 
krajinách, kde sa do prednemocničných postupov včas zaviedli postupy 
smerujúce k riešeniu reverzibilných príčin počas KPR, došlo k 
výraznému nárastu počtu ROSC na mieste , a následne aj dlhodobého 
prežívania pacientov.  
Reverzibilné príčiny zastavenia obehu pri traume rozdeľujeme do dvoch 
skupín. V jednej skupine sú hypoxické príčiny zastavenia obehu, ktoré 
má odlišný mechanizmus od ostatných. Pri pôsobení silnej kinetickej 
energii na oblasť hlavy môže dôjsť k tzv. „impact brain apnoe“, ktorá 
vedie k apnoickej perióde a následne sekundárne k zastaveniu obehu. 
Ďalšou častou príčinou zastavenia obehu môže byť obštrukcia dýchacích 
ciest.  
Druhú veľkú skupinu reverzibilných príčin  tvoria hypovolémia, tenzný 
pneumotorax, tamponáda srdca. Môžeme ich charakterizovať spoločným 
mechanizmom, a to takzvaným syndrómom prázdneho srdca, kde 
vzhľadom na prebiehajúce patologické procesy je srdce prázdne, neplní 
sa.  Kompresie hrudníka sú v týchto prípadoch absolútne neúčinné. 
Masívna hypovolémia je často najťažšie riešiteľná reverzibilná príčina, 
hlavne pri poranení veľkých ciev. Je potrebné zastaviť potenciálne zdroje 
krvácania, vonkajšie krvácanie použitím tlakového obväzu alebo 
turniketu. Podľa mechanizmu úrazu a prítomných známkach poranení je 
potrebné včasné naloženie panvového pásu , krvácanie pri zlomeninách 
dutých kostí sa minimalizuje axiálnym ťahom končatiny a naložením 
trakčnej dlahy. Indikovaná ja masívna tekutinová náhrada. 
Tenzný pneumotorax je rýchla a častá príčina zastavenia obehu, preto ho 
je potrebné vyriešiť čo najskôr a obojstrannú dekompresiu hrudníka 
vykonať vždy okrem izolovanej kraniotraumy. V ideálnom prípade sa 
vykonáva obojstranná torakostómia v 4. medzirebrí, na úrovni strednej 
axilárnej čiary. Resuscitatívna torakotómia (clamshell thoracotomy) je 
indikovaná u pacientov s penenetrujúcim poranením hrudníka v oblasti 
srdca s vytvorením akútnej srdcovej tamponády, títo pacienti majú 
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štatisticky najvyššiu šancu na prežitie. Pri všetkých výkonoch je dôležitý 
aj časový faktor, lebo výkony má zmysel realizovať do 10-15 minút od 
zastavenia obehu, avšak toto sa v praxi ťažko určuje.  
Autor na základe dostupných materiálov vypracoval a navrhol 
odporúčaný postup traumatickej resuscitácie pre trojčlennú posádku 
ZZS, kde každý člen posádky má svoju presne stanovenú úlohy a prioritu 
výkonu. Týmito výkonmi sa čo najrýchlejšie riešia možné reverzibilné 
príčiny,  až následne prechádzajú na kompresie hrudníka a 
farmakologickú liečbu. Dôležité je „prepnúť“ si hlavy na postupy 
traumatickej resuscitácie, najprv riešiť reverzibilné príčiny až potom 
stláčať hrudník.  Zavedenie nových postupov sa  môže odzrkadliť hlavne 
v počte prežívajúcich pacientov s úrazovým zastavením obehom. 
 
Kľúčové slová: traumatická resuscitácia, reverzibilná príčina, syndróm 
prázdneho srdca 
 
e-mail: dr.ati@azet.sk 

ŽIVOT, ZDRAVIE ALEBO ĽUDIA - O KOHO/ ČO SA MÁ 
STARAŤ ZZS? 
Jitka Gurňáková 

 
ÚEP CSPV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 
Aj keď je poslanie záchrannej zdravotnej služby zdanlivo jednoznačné, 
komplexné postupy riešenia rovnakých úloh rôznymi profesionálmi zo 
ZZS sú často nekonzistentné a taká je obvykle aj sebareflexia ich 
vlastného výkonu, ktorá sa len zriedkavo zhoduje s hodnotením 
nezávislých posudzovateľov. Domnievame sa, že rozdielny výkon je 
okrem odlišných očakávaní, vedomostí, schopností a skúseností 
konkrétnych profesionálov spôsobený tiež ich odlišným definovaním 
cieľov, ktoré sa pri svojej práci snažia napĺňať. Príspevok na základe 
výsledkov dotazníkového prieskumu predstavuje mnohorakosť postojov 
46-tich pracovníkov ZZS s priemernou praxou 8,07 rokov v ZZS (SD = 
5,75) k jednotlivým cieľom ich práce a na príklade troch odlišných 
spôsobov riešenia simulovanej úlohy „Miško“ na súťaži Rallye Rejvíz 
2018, v ktorej sa jednalo o domáci pôrod a úmrtie novorodenca, ilustruje 
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dôsledky týchto diskrepancií na kvalitu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti.  
 
Hoci zo samotného formálneho vymedzenia poslania a cieľov 
poskytovania ZZS, ako aj z výpovedí respondentov je zrejmé, že v prvom 
rade ide o pomoc pacientovi, spôsoby, ako si toto stanovisko zvnútornili 
a ako ho interpretujú jednotliví profesionáli sú rôzne. Jedna časť 
respondentov vidí svoju úlohu najmä v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti osobám v bezprostrednom ohrození života (čo predstavuje 
max. 25% výjazdov ZZS). Iná skupina respondentov sa prikláňa k 
názoru, že by mali profesionálne, tj. odborne a súčasne ľudsky 
pristupovať ku všetkým typom pacientov. Sledovaní respondenti sa líšia 
tiež v názoroch na rozsah služby, ktorú má ZZS poskytovať – od redukcie 
nevyhnutnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti na zaistenie 
základných životných funkcií a prevoz pacienta do zdravotníckeho 
zariadenia, cez úzke zameranie sa na samotný zdravotný stav pacienta až 
po holistický prístup k pacientovi so snahou o jeho pochopenie, 
upokojenie a podporu. V tomto zmysle sa líši tiež ich pohľad na význam 
blízkeho sociálneho prostredia pacienta. Rodina a blízke osoby pacienta 
môžu byť z hľadiska profesionálov ZZS vnímané buď ako irelevantné, 
rušivé, potenciálne či reálne ohrozujúce, alebo ako dôležitá súčasť 
pacientovho univerza, zdroj relevantných  informácií, spojenci v 
starostlivosti o pacienta či sekundárne obete nežiaducej udalosti, ktoré 
treba v rámci možností tiež psychicky podporovať. Tieto rozdiely v 
interpretácii a dosahovaní vytýčených cieľov ponúkajú plauzibilné 
vysvetlenie pozorovaných odlišností vo výkone rôznych posádok ZZS. 
Domnievame sa preto, že nevyhnutným predpokladom pre 
identifikovanie a rozvoj tých netechnických zručností, ktoré sú pre 
kvalitu práce ZZS dôležité, je odborná diskusia a všeobecný konsenzus 
o tom, ktoré ciele má táto služba napĺňať.  
 
Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0070/18 „Kognitívne a 
sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového 
výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby“ 
 
Kľúčové slová: ciele ZZS, starostlivosť o pacienta, netechnické 
zručnosti 
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e-mail: jgurnakova@gmail.com 

 

AKÚTNY KORONÁRNY SYNDRÓM – STEMI 
“BUĎ PRIPRAVENÝ NA VŠETKO…” 

Jakub Hamšík 
 

LSE – Life Star Emergency a.s. záchranná služba Limbach, RLP 
Piešťany 

 
V posledných platných guidelines pre kardiopulmonálnu resuscitáciu 
(KPR) z roku 2015 od Európskej resuscitačnej rady (ERC) sa dočítame, 
že až 80% náhlych zástav obehu (NZO) je na podklade akútnych alebo 
chronických ochorení srdca ( ICHS, AKS – STEMI/NSTEMI). Už 
vieme, že pokial hneď nezačneme efektívnu KPR šanca na obnovenie 
spontánneho obehu (ROSC) pacienta klesá každou minútou o  10-15%. 
Vieme tiež, že pokiaľ nie je vykonaná defibrilácia do 3 minút od NZO, 
tak šanca na obnovenie rytmu defibrilačným výbojom klesá každú 
minútu o 7-10%.   
V našom príspevku sa s Vami chceme podeliť o 2 kazuistiky, pri ktorých 
sme v roku 2018 ošetrovali pacienta s bolesťami na hrudníku. Po 
základnom vyšetrení sme potvrdili diagnózu akútneho koronárneho 
syndrómu s eleváciou ST segmentu AKS – STEMI. Pacienta sme 
zaliečili dľa platných odporúčaní a konzultovali kardiocentrum. V 
zlomku chvíle sa však situácia v oboch prípadoch rapídne skomplikovala 
opakovanými behmi komorovej fibrilácie. Na našich 2 
zdokumentovaných prípadoch sme potvrdili vyššie uvedené fakty z 
guidelines ERC 2015 o efektívnosti včasnej KPR a včasného 
defibrilačného výboja. Osud oboch pacientov sme zdokumentovali až do 
šťastného prepustenia z nemocnice.  Zároveň v našom príspevku 
opakujeme všeobecne platné odporúčania pre manažment pacianta s 
AKS – STEMI a zhrnuli sme aj pár praktických rád pre zasahujúce 
posádky RZP či RLP. 
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Kľúčové slová: AKS, STEMI, včasná defibrilácia, opakavie 
defibrilačného výboja, 
 
e-mail: jakub.hamsik@gmail.com 

 

ZÁCHRANÁR NA URGENTE 
Katarína Hanáková 

 
Oddelenie urgentného príjmu, NsP Spišská Nová Ves, a.s., 

 
Urgentná – neodkladná prednemocničná  starostlivosť sa odlišuje od 
ambulantnej a nemocničnej starostlivosti. Je to nielen samostatný 
medicínsky odbor, ale vyžaduje od zdravotníckych pracovníkov aj 
filozoficky iný prístup.  
Spoločenská potreba zlepšenia zdravotnej starostlivosti v urgentnej 
medicíne a záchranárstve a prijatá legislatíva, najmä Zákon č. 129/2002 
o integrovanom záchrannom systéme podnietila Fakulty zdravotníctva 
Slovenských vysokých škôl zriadiť Katedry urgentnej zdravotnej 
starostlivosti. Vzdelávací program je zameraný najmä na získanie 
teoretických a praktických vedomostí v základných medicínskych 
odboroch, so špecifickým zameraním na urgentné situácie ohrozenia 
života a zdravia. Vyhláška MZSR 151/2018 Z. z. dopĺňa §3 rozsah praxe 
zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe a na 
urgentnom príjme ústavného zdravotníckeho zariadenia.  
Zdravotnícki záchranári sa okrem iného špecializujú na prvotné a 
druhotné vyšetrenie pacienta, na vykonávanie neodkladnej KPR a 
triedenie ranených počas hromadných nešťastí. Správne zhodnotenie 
stavu pacienta je rozhodujúcim momentom pre určenie následného 
postupu, preto neodkladná a akútna starostlivosť je poskytovaná v 
rozsahu prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, neodkladnej a 
akútnej starostlivosti poskytovanej v rámci UP a nemocničnej 
starostlivosti. Identifikácia život ohrozujúcich stavov je v ZZS a na UP 
zabezpečená využitím rôznych triediacich systémov, čo predstavuje 
menežment rizík. 



71 
 

Podľa rôznych názorov sú ZZ odborne pripravovaní na prácu v teréne, 
teda rýchly zásah a prevoz pacienta do nemocnice, majú iné vzdelanie a 
kompetencie. Posun vo vyššom špecializačnom vzdelaní pre 
zdravotníckych záchranárov podnietilo vznik špecializačných odborov, 
ako Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti, Operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej služby. Otázky o zaradení ZZ na UP by vyriešila 
úvaha o vytvorení špecializácie zameranej na Urgentné príjmy, ktorá by 
napomáhala  zjednoteniu práce zdravotníckych pracovníkov, nakoľko v 
súčasnosti na UP pracujú rôzne špecializácie zdravotníckych 
pracovníkov. 
 
Kľúčové slová: urgentná medicína, zdravotnícky záchranár, triage 
 
e-mail: katka.hanakova86@gmail.com 

KRANIOCEREBRÁLNE PORANENIA V RÁMCI 
POLYTRAUMY 

Jozef Chlebec	
 

Urgent, Nemocnica Poprad a. s. 
 

Polytrauma je najčastejšia príčina smrti vo veku 18-45 rokov. Za 50 % 
úmrtí pri polytraume je zodpovedné KCP. 50 % ťažkých KCP zomiera 
na mieste. Autor vo svojej prednáške rozoberá špecifiká 
kraniocerebrálnych poranení v spojení s polytraumou. Iniciálna liečba 
v prednemocničnej fáze musí  rešpektovať nutnosť adekvátnej perfúzie 
mozgu a saturácie kyslíkom v záujme prevencie sekundárneho 
poškodenia mozgu. Krátkodobá epizóda hypotenzie o 50 % zvyšuje 
mortalitu. V prednáške je prezentovaná patofyziológia mozgových 
poranení.  Liečba intrakraniálnej hypertenzie môže byť konzervatívna, 
ak je však neúspešná, je indikovaná dekompresívna kraniektómia. Jej 
úspešnosť závisí od včasnej indikácie, správneho rozsahu, skúsenosti 
operatéra a pridružených komplikácií. V závere autor predkladá 
kazuistiky z vlastného pracoviska. 
 
Kľúčové slová: kraniocerebrálne poranenia, polytrauma, intrakraniálna 
hypertenzia, dekompresívna kraniektómia 
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e-mail: chlezoj@gmail.com 

ZLOMENINY PROXIMÁLNEHO FEMORU V 
GERIATRICKOM VEKU 

Jozef Chlebec	
 

Urgent, Nemocnica Poprad a.s. 
 

Zlomeniny proximálneho femoru v geriatrickom veku sú veľmi častá 
príčina dlhodobej morbidity a vysokého percenta mortality.  Priemerná 
úmrtnosť počas hospitalizácie je 6%, do 1mesiaca 8% a do 1 roku až 30% 
pacientov, len 30% z nich sa vráti do funkčného stavu pred úrazom. 
Zároveň ide o závažný socioekonomický problém, liečba týchto 
pacientov je  dlhodobá a nákladná. Vysoký výskyt zlomenín 
proximálneho femoru súvisí s  oslabenou svalovou silou,  so zlou 
mobilitou starých ľudí a voľným pádom na bok si spôsobia zlomeninu 
femoru.  Autor v prednáške popisuje úvodný manažment vrátane fixácie 
poranenej končatiny v prednemocničnej fáze,  diagnostiku, liečbu 
a prognózu tohto poranenia. Optimálny manažment zahŕňa operačnú 
liečbu v čo najskoršom čase a skorú mobilizáciu pacienta s repatriáciou 
do domáceho prostredia. Medzi hlavné príčiny oddiaľujúce operačnú 
liečbu patria antikoagulačná liečba, kardiálna dekompenzácia a 
respiračné infekty. 
 
Kľúčové slová: zlomeniny proximálneho femoru, antikoagulačná 
liečba 
 
e-mail: chlezoj@gmail.com 

JEDEN DEŇ NA ,,ZÁCHRANKE“ (2X UHPO, 2X DN) 
Jozef Kadlečík¹ ², Martina Izáková², Danka Pavlovičová¹, Eduard Sido¹, 

Michael Varga¹ ³ 
 

¹ZZS Life Star Emergency, Limbach  
²Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta 
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³Záchranná zdravotná služba Bratislava 
 

,,Zásah posádok záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na cestných 
komunikáciách je rutinou do chvíle, ak nejde o nehodu s hromadným 
postihnutím osôb...“  (Bulíková, 2011) 
 
16.3.2018 Senec. Tento deň sa zapíše do pamäti každého z nás slúžiacich. 
Ako posádka Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) + študentka lekárskej 
fakulty sme nastúpili na pokojnú, piatkovú službu, i keď už od rána padal 
dážď so snehom. 1. výjazd bol ku pacientke s chronickými ťažkosťami, 
2. hypoglykémia u staršej pani... A tu nastal zlom, cestou na adresu sme 
boli odvolaní ku dopravnej nehode: auto obtočené okolo stromu (cca 4 
km dojazd), po príjazde na miesto sme sa pokúšali rozbiť zadné okno na 
strane vodiča, kým prídu ostatné záchranné zložky. Po tom, čo sa nám to 
podarilo sme mohli len konštatovať zranenia nezlučiteľné so životom... 
Behom pár minút prišli Hasiči, Polícia a Vrtuľníková záchranná 
zdravotná služba (VZZS), miesto sa premenilo na smutný pamätník 
ďalšieho vyhasnutého života na cestách. Po návrate na stanicu behom pár 
minút vyrážame na dopravnú nehodu pár kilometrov za Sencom, čelná 
zrážka dvoch osobných áut. Na mieste sme ako prvá posádka záchrannej 
zdravotnej služby (ZZS), spolu s hasičmi, ktorým sa podarilo vyslobodiť 
3 osoby z vozidiel, jeden ľahšie zranený pomoc odmietal, o pomoc pre 
ďalších dvoch sme sa postarali my do príchodu ďalšej posádky – VZZS, 
po ich príchode si prebrali pacienta so zlomeninou femuru a my sme 
pokračovali v starostlivosti o pacienta s úrazom hlavy. Po návrate z 
nemocnice prešlo kľudné poobedie a na prelome služieb prišla výzva od 
Operačného strediska ZZS (OS ZZS) na výjazd k zrážke dvoch vlakov v 
Pezinku, mali by sme doraziť ako druhá posádka RLP k miestu udalosti 
s hromadným postihnutím osôb (UHPO). Na mieste sme podľa pokynov 
Veliteľa zdravotníckeho zásahu pomáhali s ošetrením pacientov vo vlaku 
a ich transportom z neho, po splnení úlohy sme prebrali dve pacientky do 
starostlivosti, následne sme jednu transportovali do nemocnice. Zdalo by 
sa, že je to na jednu posádku dosť... Ale cestou z nemocnice prišla výzva 
na zásah ako 1. posádka UHPO na obchvate mesta Bratislava, auto v 
rýchlosti cca 160 km/h vrazilo do radu šiestich stojacích áut. Na miesto 
sme dorazili takmer súčasne s dvomi posádkami Rýchlej zdravotníckej 
pomoci (RZP). Po krátkom triedení sme prebrali do starostlivosti dojča z 
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prvého zasiahnutého auta spolu s matkou. Záverom len toľko, že napriek 
tomu, že sa mnoho posádok ani nestretne s UHPO, my sme to stihli rovno 
2x v jednej službe a k tomu ešte dve ťažké dopravné nehody.   
 
Kľúčové slová: Dopravná nehoda. UHPO. Záchranná zdravotná služba. 
 
e-mail: kadlecik2@gmail.com 

 

SKÚSENOSTI S POUŽÍVANÍM PENTHROXU VO FALCK 
ZÁCHRANNÁ 

Adriana Kilianová 
 

Falck Záchranná a.s., Košice 
 
V roku 2018 do portfólia liekov pre posádky rýchlej zdravotníckej 
pomoci (RZP) spoločnosti Falck Záchranná a.s. pribudlo inhalačné 
analgetikum metoxyflurán. Ako prvá  na Slovensku použila 
metoxyflurán posádka RZP Spišská Belá v máji 2018. Záchranári tak 
získali účinný liek na bolesť u traumatizovaných dospelých pacientov. 
Do výbavy posádok rýchlej lekárskej pomoci zatiaľ zaradený nebol, 
berúc v úvahu jeho terajšiu cenovú kategorizáciu a možnosti lekárov 
používať opiáty. V budúcnosti je však používanie metoxyfluránu lekármi 
vo výjazdoch žiadané a plánované. 
 Metoxyflurán je inhalačné analgetikum, ktorého veľkou výhodou 
je jednoduché a rýchle použitie, a to aj nelekárskymi zdravotníckymi 
pracovníkmi. Je dobre tolerovaný a ľahko použiteľný samotným 
pacientom, pričom jeho dávkovanie záleží len od stupňa a intenzity 
bolesti vnímanej pacientom. Príprava na jeho použitie je veľmi rýchla 
a jednoduchá, čo výrazne skracuje trvanie bolesti, a umožňuje posádkam 
zahájiť liečbu bolesti ešte pred manipuláciou s pacientom. V súčasnosti 
je jeho indikácia na Slovensku striktne obmedzená na použitie 
u dospelého pacienta s traumou. Pred samotným použitím je potrebné 
zvážiť prítomnosť kontraindikácií, ako je možnosť rozvoja malígnej 
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hypertermie (tŕpnutie sánky po kofeíne), prítomnosť poškodenia funkcií 
obličiek či pečene, a kardiálnu či respiračnú instabilitu u pacienta.  
 Za účelom uľahčenia rozhodovania sa posádok o vhodnosti 
použitia metoxyfluránu u konkrétneho pacienta bol vypracovaný tzv. 
Check list, kde si záchranár kontroluje prítomnosť kontraindikácií 
a správnosť indikácie u daného pacienta, a rovnako aj zaznamenáva 
stupeň bolesti podľa VAS stupnice tak, ako ju udáva pacient. V období 
od mája 2018 do konca januára 2019 posádky RZP spoločnosti Falck 
Záchranná použili metoxyflurán u 94 pacientov, z toho bolo 50 žien a 44 
mužov. Priemerný vek bol 54 rokov, s vekovým rozpätím od 18 do 92 
rokov. Najčastejšou diagnózou bola fraktúra dolnej končatiny (63% 
všetkých úrazov), z toho cca polovicu tvorí fraktúra krčka stehennej 
kosti. Najčastejšou príčinou traumy bol pád na rovine alebo pád z výšky, 
ktoré spolu tvoria až 63%. Čo sa týka spôsobu použitia, vždy bolo 
nasadené aktívne uhlie, a v 90% prípadov pacienti inhalovali 
prerušovaným spôsobom. Len 10% pacientov potrebovalo na potlačenie 
bolesti inhalovať kontinuálnym spôsobom. U jedného pacienta boli 
použité počas jedného ošetrenia dve balenia metoxyfluránu, vzhľadom 
na dĺžku transportu a silnú bolesť. 
 Vzhľadom na to, že sa jedná o nový liek na slovenskom trhu, 
sledovanie a vyhodnotenie používania a účinkov na pacientov je žiadúce. 
Za účelom vyhodnocovania výsledkov používania metoxyfluránu bol vo 
Falck Záchranná zavedený Protokol o použití Penthroxu. Záchranár tento 
Protokol vypĺňa počas transportu a po odovzdaní pacienta, pričom 
sleduje a zaznamenáva niektoré sledované parametre. Hodnotí sa spôsob 
inhalácie (prerušovaná či kontinuálna inhalácia), stupeň bolesti 
u pacienta hodnotený v určitých časových intervaloch, dĺžka trvania 
účinku lieku, prítomnosť nežiadúcich účinkov (dýchanie, vedomie, tlak 
a pulz, iné), a zaznamenáva sa spokojnosť pacienta aj záchranára 
s použitím metoxyfluranu u konkrétneho pacienta. Čo sa týka bolesti, 
udávanej pacientom, sleduje sa na stupnici VAS od  1 – 10, a to pred 
použitím, a následne po 5, 10, 15 a 20 minútach inhalovania. Priemerný 
stupeň bolesti je u 94 pacientov vyhodnotený nasledovne: 

- pred podaním: 8,1 
- po 5 minútach: 5,8 
- po 10 minútach: 4,6 
- po 15 minútach: 3,5 
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- po 20 minútach: 3,6 

Z nežiadúcich účinkov prevládajú účinky metoxyfluránu na vedomie, 
a to u 20% pacientov (udávali eufóriu, stav podobný opitosti, prípadne 
oťapenosť). U jedného pacienta sa vyskytla bradykardia, rovnako jeden 
pacient po metoxyfluráne kašlal. 5 pacienti udávali pachuť v ústach.  
 Veľmi dôležitou súčasťou hodnotenia je hodnotenie spokojnosti 
pacientov a záchranárov s používaním Penthroxu. Z 94 pacientov spolu 
86 pacientov bolo spokojných (z toho 23 skôr spokojných), a len 5 
pacienti boli skôr nespokojní. Vyslovene nespokojní boli 3 pacienti. 
Spokojných záchranárov bolo 85 (z toho 14 skôr áno), skôr nespokojných 
bolo 7. Vyslovene nespokojní boli 2 záchranári. Následné použitie iných 
analgetík bolo v 8 prípadoch, čo je u 8,5% pacientov. V prezentácii sa 
prednášajúci zaoberá kazuistikami, kde bola vyjadrená skôr 
nespokojnosť, prípadne sa vyskytli nežiadúce účinky, a poukazuje na 
príčiny, ktoré mohli spôsobiť nesprávne použitie, prípadne nevhodnú 
indikáciu metoxyfluranu. 
 
Kľúčové slová: metoxyflurán, Penthrox, akútna bolesť, hodnotenie 
stupňa bolesti, VAS stupnica hodnotenia bolesti, bolesť pri traume 
 
e-mail: kilianova@falck-zachranna.sk 

PRÍPAD INTOXIKÁCIE METYLALKOHOLOM NA SPIŠI 
Volodymyr Kizyma, Galyna Kapalchyk	

 
Falck Záchranná a.s. Košice 

 
Úvod. Metylalkohol sa používa v rôznych odvetviach priemyslu a taktiež 
vzniká pri nekvalitne vykonávanej destilácií alkoholu, čo je prípad 
nekontrolovaných páleníc. Otrava metylalkoholom je veľmi nebezpečná 
a môže viesť k vážnemu ohrozeniu zdravia, či dokonca k smrti. V SR nie 
je až tak častá ako napríklad v iných východoeurópskych krajinách 
(Česko, Rusko), posledný významný prípad otravy 8 osôb bol 
v Prešovskom kraji v roku 2012. Vzhľadom na to, že samotný 
metylalkohol toxický nie je a jedovaté látky (formaldehyd a kyselina 
mravčia) vznikajú až po jeho metabolizácii v organizme, nastupujú aj 
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príznaky otravy postupne. Smrteľná dávka kyseliny mravčej vznikne po 
vypití asi 100 ml čistého metylalkoholu, vypitie 10 ml môže poškodiť 
optický nerv a viesť k trvalému narušeniu zraku, v najhoršom prípade k 
trvalej slepote.  
 
Kazuistika. Cieľom spracovania kazuistiky je priblížiť typ intoxikácie, 
s ktorým sa nestretávame v praxi každý deň. V našej prezentácii sme 
spracovali prípad výjazdu k 72 – ročnému pacientovi, ktorý po vypití 850 
ml slivovice neznámeho pôvodu prestal vidieť. Posádka RLP našla 
pacienta v dome priateľky, bol v ebriete, najprv odmietal vyšetrenie 
a verbálne útočil na členov posádky. Následným vyšetrením bola zistená 
výrazná hypoglykémia 0,8 mmol/l a hypotenzia 80/40 torr. Po podaní 
Glukózy a fyziologického roztoku bol pacient v stabilnom stave 
transportovaný na OUP NsP, kde následne o niekoľko dní exitoval s Dg: 
Otrava metylalkoholom. 
 
Záver. Prvé príznaky intoxikácie metylalkoholom sú podobné ako pri 
bežnej otrave alkoholom, a to slabosť, nepokoj, zvracanie, bolesť brucha, 
vertigo, bolesť hlavy, Kussmaulovo dýchanie, tachypnoe a zápach po 
formaldehyde. Po latencii 8 až 30 hodín sa môžu objaviť poruchy zraku, 
prípadne slepota. Pri liečbe intoxikovanej osoby bezprostredne po požití 
metylalkoholu sa odporúča odsatie žalúdočného obsahu nazogastrickou 
sondou. Liečba etanolom sa zaháji v prípade, ak pacient má koncentráciu 
metylalkoholu v plazme  > 200 mg/l alebo má pozitívnu anamnézu 
požitia toxickej dávky viac než 0,1 mg/kg aj osmolalitu > 10mOsm/l a 
pH arteriálnej krvi < 7, 3. 
Pri udržaní hladiny etanolu v krvi tesne nad 1 promile (stredná opitosť), 
metylalkohol sa nemôže premieňať na toxické produkty a postupne sa v 
nezmenenej forme vylúči z tela von. 
Liečbu etanolom je možné vo výnimočných prípadoch nahradiť 
Fomepizolom. V prípade potreby môže poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti nepretržite konzultovať svoj postup s Národným 
toxikologickým informačným centrom. 
 
Kľúčové slová: intoxikácia metylalkoholom, poruchy zraku, 
hypoglykémia, liečba etanolom 
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e-mail: kizyma@falck-zachranna.sk 

KAM S NÍM? SMEROVANIE POLYTRAUMATIZOVANÉHO 
PACIENTA Z TERÉNU DO NEMOCNIČNÉHO ZARIADENIA 

Katarína Kolarovová	
 

Zdravotnícka záchranná služba Ústeckého kraje (ČR) 
Air Transport Europe, s.r.o (SK) 

Oddelenie urgentného príjmu, Svet Zdravia, Spišská Nová Ves (SK) 
 
Úraz je najčastejšou príčinou úmrtia osôb v produktívnom veku. V 
celoeurópskych štatistikách až 50% úmrtí u osôb so závažným úrazom, 
nastáva pri poskytovaní prednemocničnej starostlivosti (PNS), mimo 
mestské oblasti je to až 75%. Z tohoto dôvodu je dôležité zaoberať sa 
nielen poskytovaním rozšírenej prvej pomoci a život zachraňujúcimi 
úkonmi, ale aj jednotlivými zložkami transportu polytraumatizovaného 
pacienta. Je dôležité uvedomiť si, že transport nie je len samotná preprava 
pacienta, ale je to koordinovaný proces, na ktorom sa podieľajú ako 
jednotlivé zložky záchranného systému, tak koncové zdravotnícke 
zariadenie. 
Vo svojej praxi som sa opakovane stretla s podhodnotením stavu pacienta 
a následným nevhodným smerovaním, ktoré viedlo len k ďalším 
transportom do vyšších špecializovanejších zariadení, ale tiež súviselo so 
zhoršovaním zdravotného stavu. V prípade, že pacientovi ide o život, 
musíme myslieť aj na to, že máme na pacienta dbať nie len po 
medicínskej, ale aj po legislatívnej stránke. 
Prvou zložkou transportu je krajské operačné stredisko (KOS), ktoré 
posúva získané informácie posádke záchrannej služby Na mieste 
prebehne stabilizácia vitálnych funkcí prevedením život zachraňujúcich 
úkonov a následná monitorácia stavu. Pomocou získaných informácií o 
stave pacienta a mechanizme úrazu si záchranári zvolia v spolupráci s 
KOS najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie (ZZ). Pred samotným 
transportnom posádka zváži, či sa dá transport z ich strany optimalizovať, 
napríklad využitím leteckej záchrannej služby. 
Samotné smerovanie polytraumatizovaného pacienta vyplýva z 
viacerých faktorov. K presnejšiemu a rýchlejšiemu zhodnoteniu nám 
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môže pomôcť triážovanie pacientov, ktoré zohľadňuje vitálne funkcie, 
anatomické poranenia, mechanizmus úrazu a obsahuje pomocné kritériá 
(dieťa, vek pacienta nad 60 rokov, komorbidity). Na základe týchto 
údajov vieme následne jasne určiť do akého ZZ budeme pacienta 
smerovať. Dôležité je dané ZZ včas upozorniť na stav pacienta a posunúť 
dôležité informácie o samotnom úraze, ktoré následne urýchlia 
vyšetrovanie a ďalšiu starostlivosť o polytraumatizovaného pacienta 
(okamžité CT vyšetrenie, príprava krvných derivátov, tím špecialistov, 
etc.). 
Rýchly transport pacienta je tiež jedným zo život zachraňujúcich úkonov. 
Pojem “zlatá hodinka” nemá byť len učebnicovou frázou, ale mali by sme 
na neho všetci myslieť. Práve doržaním čo najkratšieho časového úseku 
od vzniku traumy po definitívne ošetrenie (ideálne do 60 min) zvyšujeme 
pacientovu šancu na prežitie a optimalizujeme jeho rekonvalescenciu. 
V PNS by sme pri starostlivosti o polytraumatizovaného pacienta mali 
dbať na dôležitosť správneho a rýchle transportu do vhodného ZZ, 
optimálnym prostriedkom (pozemne alebo letecky). Zároveň má byť 
naša práca systematická, čo uľahčuje aj následnú komunikáciu medzi 
jednotlivými zložkami transportu. Najlepšia varianta je, mať správneho 
pacienta, v správny čas na správnom mieste. 
 
Kľúčové slová: urgentný transport, polytraumatizovaný pacient, 
pozemný transport, letecký transport, triage pozitívny pacient, zlatá 
hodinka 
 
e-mail: katka.kolarovová@gmail.com 

KONTROVERZIE V DETSKEJ RESUSCITÁCII – OD 
ODPORÚČANÍ K PRAXI 
Jozef Kőppl, Marcel Brenner	

 
Slovenská resuscitačná rada 

 
Odporúčania pre resuscitáciu dieťaťa ERC guidelines 2015 presne 
charakterizujú v jednotlivých krokoch postup ako aj výučbu KPR u 
dieťaťa. Špecifiká tejto resuscitácie sú oproti dospelým pacientom 
ovplyvnené principiálne najmä dvoma faktormi. Prvým je etiológia 
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obehového zlyhania dieťaťa, ktorá je v drvivej väčšine sekundárna po 
primárnom ventilačnom či respiračnom zlyhaní – na podklade hypoxie. 
Druhým faktorom je odvrátiteľnosť obehového zlyhania u dieťaťa 
skorým rozpoznaním a zabránením vzniku hypoxémie. 
 
Z klinického pohľadu sa k týmto základným patofyziologickým 
špecifikám pridáva ešte jeden závažný fakt, ktorý determinuje úspešnosť 
resuscitácie dieťaťa a to je zriedkavosť takýchto stavov a z toho 
vyplývajúca neskúsenosť pri ich riešení. Zabúdanie a strata klinických 
zručností sa tak v každodennej praxi zdravotníkov, ako to vyplýva z 
našich skúseností, naplno prejavuje. 
Či už sa jedná o nesprávny postup prevencie obehového zlyhania, 
samotného postupu a kvality KPR, výberu a aplikácie resuscitačných 
liekov a v neposlednom rade dĺžky  poskytovanej resuscitácie. 
 
Autori sa v prezentácii snažia upozorniť na tieto fakty, poukázať na ich 
správne riešenie a zamerať sa rovnako na kontroverzné situácie, ktoré 
môžu spôsobiť resuscitačnému týmu dilemu pri rozhodovaní o správnosti 
zvoleného postupu. Zároveň kladú dôraz na dôslednú a pravidelnú 
prípravu na takúto situáciu trénovaním zručností a obnovovaním 
vedomostí vyplývajúcich z odporúčaní ERC. 
 
Kľúčové slová: PALS ERC 2015, kontroverzie, determinanty 
úspešnosti 
 
e-mail: koppl@dfnsp.sk 

PETNHROX V MIMORIADNYCH PODMIENKACH HORSKEJ 
MEDICÍNY 

Ladislav Kotrusz, Ján Kušnirák 
 

Horská záchranná služba SR, Vysoké Tatry 
 

Penthrox – inhalačné analgetikum, odporúčaný medzinárodnou komisiou 
pre horskú urgentnú medicínu ICAR-MEDCOM v managemente bolesti 
v horskom prostredí  zaviedla Horská záchranná služba na Slovensku do 
užívania v apríli 2018 ako jedna z prvých v rámci Európskej únie. Jedná 
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sa o inhalačné analgetikum, ktoré je vďaka svojim vlastnostiam ideálne 
pre použitie v mimoriadnych situáciách aj v horskom prostredí. V 
podmienkach kde nie je možné zaistiť intravenózny vstup, alebo nie je z 
jeho zaistenia takmer žiaden benefit, v podmienkach kde je 
bezprostredne nutná rýchla evakuácia a je potrebné v čo najkratšom čase 
zabezpečiť signifikantnú analgetickú úľavu sa javí Penthrox ako voľba 
číslo jeden. Aj naša, už osobná skúsenosť to jednoznačne potvrdzuje. V 
mnohých prípadoch však naše postrehy svedčia o rýchlejšom nástupe 
analgetického účinku ako je udávaný čas nástupu účinku výrobcom a to 
už v priebehu niekoľkých sekúnd, často už po šiestom hlbokom nádychu. 
Intenzitu úľavy bolesti evidujeme v priemere  o 4 stupne v škále bolesti 
od 0-10. V prípadoch menšej spokojnosti pacienta, ktorá je ojedinelá, 
takmer vždy pacient nesprávne inhaluje (nedostatočne hlboko, neupchá 
si horný otvor prstom ). Preto považujeme za dôležité správne 
vysvetlenie techniky inhalácie a následné sledovanie aplikovania 
analgetika. Výraznejšie negatívne vedľajšie účinky sme nezaznamenali 
ani v zmysle obehovej alebo respiračnej instability a to ani pri 
polytraume. Príchodom zimnej sezóny bol Penthrox podávaný aj pri 
nízkych teplotách v mrazivom a veternom počasí. Pri týchto nízkych 
teplotách sme zaznamenali pomalší nástup účinku, tento rozdiel je však 
len veľmi nepatrný. Preto odporúčame pridať o niekoľko úvodných 
vdychov viac, a rozdiel sa minimalizuje. Spokojnosť s podávaním 
Penthroxu zo strany záchranárov HZS je možné hodnotiť vysoko 
pozitívne čo sa týka intenzity účinku, rýchlosti nástupu a jednoduchosti 
manipulácie v sťažených podmienkach. Emócie, utrpenie a zúfalosť sa 
znásobujú odľahlosťou, nedostupnosťou terénu , zlým počasím. Rovnako 
sa však v takýchto bezvýchodiskových situáciách znásobujú aj pozitívne 
pocity a radosť. Reakcie pacientov sú preto často spojené s pozitívnymi 
emóciami, ktoré sú často až humorné. Nie je však vhodné ich tu 
interpretovať pre zachovanie dekóru a vážnosti. 
 
Kľúčové slová: Penthrox, extrémne podmienky, nízke teploty, rýchli 
účinok 
 
e-mail: kotruszl@gmail.com 

AKÚTNE INTOXIKÁCIE KOVOVOU ORTUŤOU 
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Jaroslav Kresánek1, Silvia Plačková, Blažena Cagáňová2	
 

Fakulta ošetrovateľstva a odborných zdravotných štúdií SZU1 
Národné toxikologické informačné centrum KPLaT UNB LF UK a 

SZU2 
 
Ortuť (Hg) je tekutý kov s vysokou špecifickou váhou. Odparuje sa pri 
izbovej teplote. Ortuť sa vyskytuje najčastejšie v životnom a pracovnom 
prostredí ako elementárna Hg, anorganické zlúčeniny a organické 
zlúčeniny Hg. Toxicita Hg závisí od jej formy a spôsobu expozície. 
Akútna toxicita najčastejšie vzniká po inhalácii elementárnej ortuti, 
požití kovovej Hg, jej anorganických zlúčenín resp. organických 
zlúčenín Hg z kontaminovaných potravín (morské živočíchy, 
poľnohospodárske plodiny). 
 
Po požití kovovej Hg  nehrozí nebezpečenstvo otravy lebo sa veľmi 
rýchlo vylúči z čreva a len nepatrne sa resorbuje. Nebezpečné je požitie 
jedovatých zlúčenín (anorganická a organická Hg).  
Akútna inhalačná otrava: cephalea, celková slabosť, horúčka, zvýšená 
salivácia a kovová chuť  v ústach. Pri masívnej inhalácii výparov môže 
prísť k podráždeniu priedušiek, pľúcneho parenchým a k disperznej 
bronchopneumonii. Časté sú až ulcerózne zápaly sliznice dutiny ústnej 
s typickým foetor ex ore. Kovová chuť v ústach s kolikovitými bolesťami 
brucha, gastroenteritída a hepatálne poruchy. Sublimát a kyanidy Hg sú 
proto- plazmatické jedy, ktoré spôsobujú denaturáciu a koaguláciu 
bielkovín. Už po lokálnom pôsobení na sliznice vidno belavé nektrotické 
ložiská. Po požití toxickej dávky  dochádza v krátkej dobe k dáveniu 
krvavého žalúdočného obsahu. Pacient má pálenie v DÚ, za sternom, 
nápadnú saliváciu a prudké kolikovité bolesti brucha, s krvavými 
hnačkami. Za krátku dobu sa dostaví kolaps s tachykardiou a poklesom 
TK. Pacient často umiera už behom 24 h, častejšie však v dôsledku 
ťažkého poškodenia obličiek (5 – 10 deň). 
Aspirácia anorganických solí  Hg môže spôsobiť dráždenie pľúc, pľúcny 
edém a rozvoj ARDS. 
Dermálna expozícia  spôsobuje systémovú toxicitu, najmä keď je koža 
poškodená  alebo pri dlhodobejšej aplikácii.  
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I.v. podanie Hg môže zapríčiniť nielen akútnu embolizáciu do pľúc s 
respiračným zlyhaním, ale aj systémovú mikroembolizáciu. Podkožné 
injekcie alebo poranenia kontaminované ortuťou môžu zapríčiniť lokálne 
abscesy alebo vznik granulómov. 
 
Ortuť sa stanovuje toxikologickým vyšetrením v moči a krvi  Hodnoty 
<10µg/L v krvi a <20µg/L v 24 hod. moči sa pokladajú za normálne. 
K základným terapeutickým opatreniam patrí odstránenie zdroja 
expozície Hg, stabilizácia vitálnych funkcií, dekontaminácia a v prípade 
potreby chelačná liečba. 
Po podkožnom podaní elementárnej ortuti je najvýznamnejšou liečbou 
chirurgické odstránenie poškodeného tkaniva. 
 
Akútna expozícia parami ortuti vyžaduje monitoring respiračného 
systému, v indikovaných prípadoch oxygenoterapiu, endotracheálnu 
intubáciu a umelú pľúcnu ventiláciu. 
 
e-mail: kresanek@centrum.sk 

STEMI EKVIVALENTY 
Marián Kušnír1, Petr Kopecký2	

 
1Falck Záchranná a.s. Košice 

2Interné oddelenie  NsP  sv. Barbory Rožňava, a.s. 
 

Jedným zo základných predpokladov zlepšenia výsledkov včasného 
prednemocničného manažmentu pacientov s eleváciami ST segmentu na 
EKG ( STEMI ) je rýchla a presná diagnostika STEMI. 
Používanie novej komunikačnej technológie – aplikácie STEMI 
v mnohých prípadoch odstránilo diagnostickú neistotu záchranárov pri 
hodnotení EKG záznamov a nepochybne zlepšilo prednemocničný 
manažment pacientov s podozrením na STEMI. 
Ďalším spôsobom možného zlepšenia výsledkov je skvalitnenie EKG 
diagnostiky zdravotníkmi  v prednemocničnej etape.  Skvalitnenie EKG 
diagnostiky  si vyžaduje dostatok času pri štúdiu jednotlivých EKG 
záznamov, je potrebné poznať detaily. 
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V prezentácii upozorňujeme na atypické zmeny na EKG – ekvivalenty 
STEMI, ktoré by mali viesť k realizácii primárnej perkutánnej 
koronárnej intervencie ( PKI ) u pacientov s trvajúcimi príznakmi 
vyjadrujúcimi ischémiu myokardu. 
Zo súboru pacientov s akútnym koronárnym syndrómom ( AKS ) 
v rožňavskom regióne uvádzame EKG nálezy izolovaného infarktu 
zadnej steny myokardu, blokády ľavého Tawarového ramienka, EKG 
nález ST elevácie vo zvode aVR. Venujeme sa i otázke indikácie 
urgentnej koronarografie u pacientov po úspešnej kardiopulmonálnej 
resuscitácii, pokiaľ sa predpokladá kardiálna príčina zastavenia obehu. 

 
Kľúčové slová: diagnostika STEMI, atypické zmeny na EKG, 
ekvivalenty STEMI 
 
e-mail: kusnir.marian@gmail.com 

FORENZNÉ ASPEKTY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE STEMI V 
PRAXI 

Lucia Laciaková, Denisa Osinová, Norbert Moravanský 
 

forensic.sk, Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava 
 
"Autori v príspevku podrobne analyzujú aplikáciu STEMI z právneho, 
medicínskeho no predovšetkým forenzného pohľadu. Nakoľko ide o 
aplikáciu, ktorá sa stala súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
bolo nutné aby na ňu reflektovala aj znalecká činnosť, v kontexte 
posúdenia forenzne významných situácii, ktoré môžu pri jej použití 
nastať a ktoré môžu do značnej miery modifikovať postup poskytovania 
zdravotnej starostlivosti lege artis zo strany zdravotníckeho pracovníka. 
Záverom autori uvádzajú príklady niektorých forenzne významných 
situácii súvisiacich s aplikáciou STEMI v praxi." 
 
Kľúčové slová: STEMI, forenzný pohľad, znalecká činnosť 
 
e-mail: laciakova@forensic.sk 
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SYSTÉM PRÁCE ZZS VO VEĽKEJ BRITÁNII Z POHĽADU 
SLOVENSKÉHO ZÁCHRANÁRA 

Karel Lacina	
 

Falck Záchranná a.s. Košice, región Detva 
 

Systém organizácie práce záchranných služieb v jednotlivých 
štátoch sa líši. Po niekoľkých rokoch práce záchranárom vo Veľkej 
Británii autor popisuje systém práce záchrannej zdravotnej služby (ZZS) 
v tejto krajine. 

V ZZS vo Veľkej Británii existujú tri hlavné pozície: 1. 
Emergency Care Assistent, 2. Emergency Medical Technician a 3. 
Paramedic. Prvá pozícia s názvom Emergency Care Assistent (ECA) je 
podobná našej pozícii vodič. Okrem vedenia vozidla s právom prednosti 
v jazde a používaním zvukových a svetelných výstražných znamení 
vykonáva aj základné merania vitálnych funkcií a asistuje kolegovi s 
vyšším vzdelaním podľa potreby. Pracovník ECA nemôže podávať 
žiadne lieky a ani stanoviť diagnózu pacienta. Druhá pozícia sa nazýva 
Emergency Medical Technician (EMT), dá sa nadobudnúť absolvovaním 
osemtýždňového kurzu a vykonávaním praxe vo výške osemsto hodín. 
EMT je oprávnený podávať lieky intramuskulárne a taktiež určiť 
predbežnú diagnózu v teréne. Posledná z pozícii, ekvivalentná nášmu 
zdravotníckemu záchranárovi, je pozícia Paramedic. Paramedic musí byť 
registrovaný v komore Health Care Profesional Council (HCPC). 
Paramedic vo Veľkej Británii má plnú zodpovednosť za pacienta, keďže 
v ich systéme lekár nefiguruje. Lekár je len súčasťou posádky leteckej 
záchrannej služby, ktorá lieta iba počas denného svetla.  
Vo Veľkej Británii fungujú dva sektory poskytovateľov: štátny 
a súkromný. Posádky majú domovské stanice, z ktorých vyrážajú na 
výjazdy, no väčšinou sa naspäť na stanicu dostanú až na konci smeny, 
keďže záchranný systém je tam nesmierne vyťažený. Komunikácia s 
operačným strediskom je pomocou rádiového spojenia, ktoré je priamo 
prepojené s monitorom vo vozidle. Posádka vie priamo zapnúť navigáciu 
a pozrieť si údaje ohľadom daného výjazdu. Operačné stredisko tiež 
zadáva kategóriu urgentnosti výjazdu, podľa ktorej vodič vie, či bude 
používať výstražné zvukové a svetelné zariadenie. Po príchode posádky 
na adresu, zistení anamnézy a vyšetrení pacienta posádka rozhoduje 
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o ďalšom postupe. Zvažuje, či je potrebná návšteva urgentného príjmu, 
alebo pacientovi odporučí návštevu obvodného lekára. Ak je stav 
pacienta akútny a je potrebný prevoz na urgentný príjem, najskôr sa 
pacient stabilizuje a podá sa potrebná liečba. Podľa stupňa závažnosti 
stavu pacienta je možné smerovanie na  dve rôzne oddelenia 
v nemocnici. Nestabilný pacient je transportovaný na resuscitačné 
oddelenie a posádku vždy očakáva tím špecialistov. Stabilný pacient 
podstupuje po príchode na urgentný príjem triáž, rovnako ako aj v našich 
podmienkach. Pokiaľ stav pacienta nevyžaduje transport a ďalšie 
vyšetrenie na urgentnom príjme, posádka ponechá pacienta doma s tým, 
že kontaktuje jeho obvodného lekára a vysvetlí mu dôvod ich návštevy. 
Čo sa týka technického vybavenia, záchranné služby vo Veľkej Británii 
sa snažia disponovať vybavením s najnovšími technológiami, a to isté 
platí aj o kontinuálnom vzdelávaní zdravotníckeho personálu. Pozícia 
Paramedic má vo Veľkej Británii samostatný status a nie je porovnávaná 
v žiadnom smere s lekárom. Platové podmienky sa pohybujú okolo 
dvojnásobku priemerného platu vo Veľkej Británii. 
 
Kľúčové slová: systém práce ZZS, Veľká Británia, urgentný príjem, 
triáž pacientov 
 
e-mail: k.lacina@gmail.com 

ZASTAVENIE OBEHU V NEMOCNICI 
Andrea Letanovská	

 
OAIM, Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava 

Katedra urgentnej medicíny LF SZU v Bratislave 
 
Zastavenie obehu je definované Utsteinskou definíciou ako zastavenie 
mechanickej aktivity srdca nasledované absenciou hmatateľného pulzu, 
bezvedomím a apnoe bez ohľadu na miesto jeho vzniku. 
Mimonemocničné a nemocničné zastavenie obehu sú príhody s mierne 
odlišnými príčinami, priebehom, možnosťami resuscitácie a prognózou.  
Zastavenie obehu v nemocnici má incidenciu 1-5/1000 hospitalizácií s 
variabilným prežívaním podľa typu zariadenia, spravidla v rozmedzí 15 
- 20 %. Vedúcou príčinou náhleho zastavenia obehu u preživších 
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a prepustených z nemocnice, boli kardiovaskulárne ochorenia a väčšina 
pacientov mala pred zastavením obehu prítomné príznaky, najčastejšie 
ichemickú príhodu s bolesťou na hrudníku. Iniciálnym rytmom bola 
spravidla komorová fibrilácia alebo komorová tachykardia. Naopak 
u nepreživších boli príčiny skôr nekardiálne a zastavenie obehu bolo 
často následkom postupného a nepozorovaného, prípadne neadekvátne 
liečeného zlyhávania jednej alebo viacerých vitálnych funkcií 
(najčastejšie hypoxémia, hypovolémia a metabolický rozvrat). 
Iniciálnym rytmom bola obvykle asystólia a BEA a pokiaľ nedošlo 
k okamžitému odstráneniu vyvolávajúcej príčiny, šanca na prežitie 
a prepustenie z nemocnice bola minimálna. Úmrtia, ku ktorým dôjde po 
takejto príhode, považujeme za preventabilné a pravidelný monitoring 
s včasnou, adekvátnou liečbou ohrozených pacientov môžu zlepšiť 
klinické výsledky a predchádzať zastaveniu obehu. 
Postup a následnosť krokov pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti pri zastavení obehu (ZO) v nemocnici závisí od niekoľkých 
faktorov: miesto; zručnosti a kompetencie personálu, ktorý je prvý na 
mieste; počet osôb – záchrancov; materiálno-technické vybavenie; 
systém rýchlej odpovede v danej nemocnici a čas vzniku udalosti. 
 
Podľa odporúčaní ERC z roku 2015, má byť kladený dôraz na prevenciu 
zastavenia obehu v nemocnici a na rýchlu adekvátnu reakciu, ak takáto 
situácia nastane. Premietnuté do princípov to znamená najmä 3 piliere 
prístupu: 

1. Prevencia ZO – adekvátny monitoring, vyhľadávanie ohrozených 
pacientov, rýchla identifikácia ZO a systém rýchlej reakcie – 
resuscitačné tímy. 

2. Kvalitná KPR – rýchla defibrilácia a okamžité kompresie 
hrudníka, prerušované len na minimálny čas, bezprostredná 
poresuscitačná starostlivosť. 

3. Evidencia a audit ZO a poskytnutej KPR. 
 

Prevencia zastavenia obehu a rýchla reakcia na závažné zhoršenie stavu 
môžu významne znížiť počet úmrtí v nemocnici. Pokiaľ už k zastaveniu 
obehu dôjde, tak prežitie a dobrý neurologický stav ovplyvní najmä 
skutočnosť, či ZO nastalo v prítomnosti zdravotníckeho personálu, 
vstupný rytmus na EKG a rýchlosť obnovenia spontánnej cirkulácie. 
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ANALÝZA A POSUDZOVANIE BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI 
POMOCOU PRÍSLUŠNEJ METÓDY 

Žaneta Micskiová	
 

Záchranná zdravotná služba LSE-Life Star Emergency, Limbach 
LIGS University, Honolulu, Hawaii, USA (Praha) 

 
Úvod 
Pri práci neexistuje nulové riziko a ani úplná bezpečnosť. Preto sa 
vytvárajú podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré 
znižujú a eliminujú vplyv škodlivých a nebezpečných faktorov.  
V predloženej práci sa venujeme práve bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, a to v konkrétnej oblasti, vybranom podniku. Jeho charakteristika 
a celý popis situácie je uvedená v samostatnej kapitole. S tým súvisí aj 
cieľ predloženého textu: spracovať aktuálny legislatívny stav v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to v teoretickej rovine, ale aj 
v rámci konkrétneho pracovného prostredia – vybraného podniku.  
Bezpečnosť práce je právom, ktoré vychádza zo slovenského Zákonníka 
práce: „Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a 
zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať 
zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré 
zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a 
vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.“ 
(Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)   Tým sa bezpečnosť práce 
stáva pevnou súčasťou pracovnej legislatívy. 
 
1 BOZP v legislatíve 
Na Slovensku sa problematikou ochrany a zdravia pri práci (BOZP)  
zaoberá platný zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (MV SR, 2019) 
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Ďalšie zákony týkajúce sa BOZP: 
- Zákon č. 125/2006 o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov, 
- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. (MV SR, 2019) 
Záväzné legislatívne predpisy EÚ týkajúce sa BOZP: 
- Smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu 

zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (komplexne 
rieši vzťah „človek – stroj - prostredie.“), 

- Smernica Rady 89/392/EHS o aproximácií právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa strojového zariadenia (bezpečnosť 
strojov). 

 
§ 1 Predmet zákona č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene o doplnení niektorých zákonov  
Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné 
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na 
vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 2 
 
§ 5 Všeobecné zásady prevencie  
1. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie 

pre vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, 
vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. 

2. Všeobecné zásady prevencie sú: 
a. vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, 
b. posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výrobe 

a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok 
a pracovných postupov, 

c. vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstva v mieste ich 
vzniku, 

d. uprednostňovanie kolektívnych  ochranných opatrení pred 
individuálnymi ochrannými opatreniami, 
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e. nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, 
bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko 
poškodenia zdravia, 

f.     prispôsobenie práce schopnostiam zamestnanca a technickému 
pokroku, 

g. zohľadnenie ľudských schopností, vlastností a možností najmä 
pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, 
pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť 
alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej 
práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca, 

h. plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním 
bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód 
organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok 
s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom 
sociálnych opatrení, 

i. vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a i. (Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci) 

 
Povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov 
§ 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 
1. Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci je povinný: 
- vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa 

práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich 
zamestnancom 

- zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenie 
- zabezpečovať aby pracoviská, materiály, pracovné postupy, 

organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie 
zamestnancov 

- musí odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie 
- nahrádzať namáhavé, jednotvárne práce, práce v ťažkých, 

škodlivých prípadne nebezpečných podmienkach prácami 
vhodnými pracovnými postupmi, prostriedkami 
a zdokonaľovaním organizácie práce 
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- určovať bezpečné pracovné postupy 
- určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia ktoré sa musia 

vykonať, ak je potrebné, tak aj zabezpečiť ochranné prostriedky, 
ktoré sa musia využívať 

- vydávať vnútorné predpisy 
- poskytovať zamestnancom prestávky 

2. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je 
zamestnávateľ povinný: 

- vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov 

- bezplatne poskytovať zamestnancom OOPP a viesť ich evidenciu 
o poskytnutí 

- udržiavať OOPP v použiteľnom a funkčnom stave a dbať na ich 
používanie  

3. Zamestnávateľ je povinný bezplatne: 
- poskytovať pracovný odev a obuv, 
- zabezpečovať pitný režim 

4. Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na 
ktorých pracujú aj nefajčiari a i. (Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) 
 

§ 12 Práva a povinnosti zamestnancov 
1. Zamestnanec má právo: 

- prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou, v prípade 
potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj 
odborníkov v danom odbore, 

- odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa 
do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a 
vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo 
zdravie iných osôb. 

2. Zamestnanec je povinný: 
- dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP 
- spolupracovať zo zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov 

pre bezpečnosť 
- náležite používať bezpečné a ochranné zariadenia 
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- používať určeným spôsobom pridelené OOPP 
- dodržiavať zákaz vstupu do priestoru 
- podrobiť sa lekárskym prehliadkam v súvislosti s prácou 
- nepoužívať alkoholické nápoje, omamné látky a i. (Zákon č. 

124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) 

 
Priemysel, strojárstvo, stavebníctvo... 
V týchto ale aj v iných odvetviach výroby, jednoducho všade tam kde sa 
vykonáva pracovná činnosť, využívajú sa stroje a zariadenia, prebiehajú 
stanovené pracovné postupy, tak tam dochádza či už chceme alebo nie 
k pracovným úrazom. V snahe eliminovať tieto úrazy dochádza 
k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany 
zamestnávateľov ale aj zamestnancov, pre ktorých je bezpečnosť 
najdôležitejšia.  
Pri rôznych pracovných činnostiach sa vyskytuje veľké množstvo 
činiteľov, tie vplývajú na zamestnancov, ktorí môžu dodržiavať všetky 
predpisy, používať osobné ochranné prostriedky no aj napriek tomu 
dôjde k pracovnému úrazu.  
Pracovný úraz je klasifikovaný ako poškodenie zdravia, ktoré bolo 
zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh. 
Pracovný úraz sa delí na: 
- evidovaný (drobné úrazy bez PN alebo do 3 dní, evidencia na 

pracovisku do knihy evidencie úrazov), 
- registrovaný (PN viac ako 3 dni, záznam o úraze, vyšetrovanie 

úrazu), 
- závažný (viac ako 42 dní PN), 
- smrteľný, 
- ťažká ujma na zdraví 
- ostatný (vlastné opatrenia) (Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) 
Pracovné úrazy môžu byť spôsobené: 
- nevhodným oblečením alebo obuvou, prípadne zlým používaním 

OOPP, 
- strojmi a zariadeniami, 
- zlými pracovnými podmienkami na pracovisku, 
- zlými pracovnými postupmi, prípadne ich nesprávnym používaním, 
- priamo zamestnancom 
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Na to aby nedochádzalo k pracovným úrazom zamestnávateľ musí 
neustále vykonávať opatrenia ako prevenciu. Ide napríklad o školenie 
zamestnancov, poskytovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, musí vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu strojov 
a zariadení,... 
Príklad: aké povinnosti má zamestnávateľ pri vzniku pracovného úrazu  
Na stavbe pri zatepľovaní bytového domu došlo k pracovnému úrazu. 
Zamestnanec stavebnej firmy pri prechádzaní po lešení stratil rovnováhu 
a spadol z výšky približne piatich metrov. Pri páde utrpel zlomeninu 
nohy a poranenie hlavy.  
Zamestnanci, ktorí pracujú v danom momente s poškodeným sú povinní 
mu privolať zdravotnú pomoc. Urobia tak na základe predpisov podľa 
BOZP od zamestnávateľa. Podľa nich by sa mali zamestnanci riadiť ak 
nastane napríklad aj takáto situácia. Ak je potrebné, tak sa zavolajú aj 
ostatné záchranné zložky. Ak zamestnávateľ nebol na mieste keď sa úraz 
stal, tak hneď po jeho príchode na miesto musí vykonať potrebné 
opatrenia aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života, a to: zabezpečiť 
miesto úrazu, pozastaviť ďalšiu pracovnú činnosť, zabezpečí aby 
zamestnanci opustili miesto výkonu práce.  
Zamestnávateľ a ani žiadny zamestnanec nemôže meniť miesto, veci, kde 
sa úraz stal až do príchodu vyšetrujúceho orgánu. Môžu sa len vykonať 
nevyhnutné opatrenia pre záchranu života zamestnanca ak si to jeho 
zdravotný stav vyžaduje. Ak dôjde k tomu, že zamestnávateľ musí urobiť 
zásah do miesta kde sa stal úraz, tak musí predtým miesto 
zdokumentovať. Tiež je povinný zistiť okolnosti okolo úrazu. Musí ale 
brať ohľad na zdravotný stav zamestnanca, ktorý mu to v danom 
momente nemusí umožniť. Tiež je povinný danú udalosť nahlásiť na 
príslušný inšpektorát práce. Z tohto inšpektorátu potom pošlú na dané 
miesto bezpečnostného technika. Pri vyšetrovaní sa berie do úvahy 
výpoveď zraneného zamestnanca (ak to bolo možné) a tiež ostatných 
zamestnancov (svedkov) ktorí boli na danom mieste, keď sa úraz stal.  
Nakoniec podľa vyhlášky MPSVR SR č.500/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje vzor záznamu o registrovanom úraze musí zamestnávateľ 
vypísať do štyroch dní od oznámení vzniku úrazu záznam 
o registrovanom pracovnom úraze. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa 
je vykonať opatrenia aby nedochádzalo k opakovaným pracovným 
úrazom. To môže urobiť po presnom zistení príčiny úrazu. Taktiež musí 
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o tomto úraze informovať ostatných zamestnancov, aj tých, ktorí tam 
neboli. Do evidencie pracovných úrazov musí tento úraz zaznamenať. 
O tomto úraze musí poslať písomné oznámenia na Sociálnu poisťovňu. 
A musí ho ohlásiť aj zástupcovi zamestnancov BOZP. 
Zo strany inšpektorátu práce sa bude tento úraz prešetrovať či išlo 
o pochybenie zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca. A na základe 
vyhodnotenia budú vyvodené patričné dôsledky. 
 
2 Metóda posudzovania rizika 
Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 
Ústavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém právnych predpisov 
a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných 
podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov 
pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci možno charakterizovať ako súbor opatrení, 
zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú 
eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Pojem „Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci“ je známy aj pod skratkou BOZP, avšak jeho obsah 
a uplatňovanie sú podstatne širšie, ako naznačuje význam týchto slov. 
Jej hlavným cieľom je zabezpečiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú 
schopnosť zamestnancov, a prispieť k eliminovaniu škôd zamestnávateľa 
na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom 
procese a iné finančné straty.  
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia zabezpečovať všetci 
zamestnávatelia. Ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, 
organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto 
cieľa. Zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, 
ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb. Tieto povinnosti 
zamestnávateľov a zamestnancov primerane vo svojej činnosti plnia aj 
podnikajúce fyzické osoby - živnostníci. 
Riziká sa vyhodnocovali s ohľadom na pravdepodobnosť vzniku rizika a 
závažnosť rizika.  
Pre posúdenie a vyhodnotenie rizík sa príslušné číselné vyjadrenia 
zaznamenávali do tabuľky pre vyhodnotenie jednotlivých rizík a zároveň 
sa vykonalo vyhodnotenie rizika, teda jednoduché vynásobenie hodnôt 
jednotlivých kritérií.  
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R = P x S , kde 
R - miera rizika 

P - pravdepodobnosť 
S – závažnosť 

Na identifikáciu nebezpečenstiev bol použitý kontrolný zoznam otázok, 
v ktorom sa špecifikovali otázky pre daný druh prevádzky, všeobecné 
otázky , ktoré sa týkali potenciálneho ohrozenia zdravia pracovníkov.   
Pri identifikovaných nebezpečenstvách bola posúdená pravdepodobnosť 
vzniku ohrozenia a závažnosť prípadných následkov a bola vypočítaná 
miera rizika. Takto vypočítaná miera rizika je počiatočná, to znamená, že 
sa jedná o riziká bez akýchkoľvek preventívnych alebo ochranných 
opatrení, ktorá môže mať charakter nízky, významný alebo vysoký. 
Potom sa stanovili všeobecné opatrenia na zníženie miery rizika, ktoré 
spočívajú v znížení ich pravdepodobnosti a sú rozdelené do 
nasledovných skupín:   

Personálne opatrenia – školenia BOZP, špeciálne školenia, 
preventívne opatrenia (očkovanie).   

Organizačné opatrenia – tvorba bezpečných pracovných 
postupov, kontroly dodržiavania predpisov a používania, tréningy.   

Technické opatrenia :   
 Bezpečnostné (ochranné) zariadenia – napr. bariéry, ochranné 

kryty, oplotenia, zábradlie, záchranné koleso atď.   
Výstražné zariadenia a prostriedky- upozorňujú na blížiaci sa 

výskyt alebo prítomnosť ohrozenia. Sú to napr. výstražné značky, 
označenia, nálepky, sirény.   

 Doplnkové bezpečnostné prvky – sú to aktívne zariadenia, 
dodatočne dopĺňané do systémov za účelom zvýšenia bezpečnosti 
prevádzky. Sú to napr. signalizačné zariadenie ( neoprávnený vstup),  
Po zavedení opatrení sa vykonalo znova prehodnotenie 
pravdepodobnosti a závažnosti a vypočítala sa  miera rizika. V prípade 
zistenia, že všeobecné opatrenia na zníženie nie sú dostatočné je potrebné 
zvážiť či sa využili všetky dostupné prostriedky na zvládnutie 
nebezpečenstva a je potrebné stanoviť dodatočné preventívne a ochranné 
opatrenia.  
Vzhľadom k tomu, že norma OHSAS 18001 neurčuje presný spôsob 
hodnotenia, na základe zistených pozorovaní z interných auditov, 
skúseností pracovného tímu a zberaní dát z minulého obdobia ako sú - 
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údaje úrazovej štatistiky – smrteľné pracovné úrazy, pracovné úrazy s 
práceneschopnosťou, pracovné úrazy s ošetrením bez práceneschopnosti 
a skoro nehody a podľa pravidiel stanovených skupinou SUEZ bolo 
stanovené bodové hodnotenie podľa nasledujúcich tabuliek. 
 
Pravdepodobnosť sa rozdelila do štyroch skupín a každej skupine 
boli pridelené body: 
Tab. č. 1 Stupne pravdepodobnosti  

P – Pravdepodobnosť  

Bodovanie Pravdepodobnosť  

10 takmer isté, dá sa očakávať 

6 pravdepodobné alebo vyskytujúce sa 
pravidelne 

3 nepravdepodobné alebo vyskytujúce sa občas 

1 výnimočne 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Podobne sa rozdelili do štyroch skupín aj stupne 
závažnosti :  
Tab.č.2  Stupne závažnosti  
 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Z- Závažnosť  

Bodovanie Pravdepodobnosť 

10 
veľmi vážne (trvalá práceneschpnosť, 

alebo 
smrteľný úraz jednej/viacerých osôb 

6 vážne (strata času alebo úraz s 
práceneschopnosťou) 

3 menej vážne (strata času alebo úraz 
bez práceneschopnosti) 

1 nevýznamné( potrebná iba drobná 
pomoc) 
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Miera rizika, ktorá bola vypočítaná vynásobením pravdepodobnosti 
a závažnosti:   
Tab.č.3 .Miera rizika 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa vzoru dostupné na 
www.bozpinfo.cz 

 
Výsledné riziko sa teda môže nachádzať v rozmedzí od 1- 100 bodov   
 
Tab.č.4 . Matica výsledného rizika 

R – Hodnota rizika  

R 30 – 
100 

Vysoké riziko, potreba okamžitého riešenia  

R 10 – 18 Významné riziko  

R 1 – 9 Nízke riziko  
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Zdroj: vlastné spracovanie podľa vzoru dostupné na 

www.bozpinfo.cz 
 
Z mnohých zdrojov a skúseností vychádza, že ak sa chce posilniť 
rozumné správanie vo  vzťahu k bezpečnosti práce, znížiť alebo až 
eliminovať úrazovosť a choroby z povolania je identifikácia 

Závažno
sť / 

Pravdep
odobnos

ť 

nevýzn
amné 

(potreb
ná iba 
drobná 

prvá 
pomoc) 

menej 
vážne -  

strata času 
alebo úraz 

bez 
prácenesch

opnosti 

vážne – 
strata 
času 
alebo 
úraz 

s prácene
schopnos

ťou 

veľmi vážne - 
trvalá 

práceneschopn
osť alebo 

úmrtie 
jednej/viacerýc

h osôb 

takmer 
isté (dá 

sa 
očakáva

ť) 

10 = 
význa
mné 

riziko 

30 = 
vysoké 
riziko 

60 = 
vyso
ké 
rizik
o 

100 = veľmi 
vysoké riziko 

pravdepodobn
é alebo 

vyskytujúce 
sa pravidelne 

6 = 
nízke 
riziko 

18 = 
význam
né 
riziko 

36 =  
vyso
ké 
rizik
o 

60 = vysoké 
riziko 

nepravd
epodobn
é alebo 

vyskytuj
úce sa 
občas 

3 = 
nízke 
riziko 

9 = 
nízke 
riziko 

18 = 
význ
amn
é 
rizik
o 

30 = vysoké  
riziko 

výnimoč
né 

1 = 
nevýzn
amné 
riziko 

3 = 
nízke 
riziko 

6 = 
nízke 
rizik
o 

10 = významné 
riziko 
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nebezpečenstiev a hodnotenie rizík tým prvým a dôležitým krokom. 
Práve od poznania rizík na pracovisku ich adekvátneho posúdenia sa 
odvíjajú ďalšie kroky a opatrenia, ktoré sú zamerané buď na odstránenie 
nebezpečenstva, alebo zníženie pravdepodobnosti vzniku nebezpečnej 
situácie, teda vlastne ohrozenia. Zamestnávateľ má povinnosť priebežne 
vyhľadávať možné riziká, analyzovať ich a prijímať opatrenia k ich 
odstráneniu alebo zníženiu ich pôsobenia na zamestnancov, aby bolo 
možné riziká efektívne riadiť je potrebné ich podrobne identifikovať 
a analyzovať. V spracovanej práci pre identifikáciu a hodnotenie rizík 
bola použitá metóda bodového ohodnotenia, riziká sa vyhodnocovali s 
ohľadom na pravdepodobnosť vzniku a závažnosť rizika. Dôležitým 
predpokladom bezpečnej práce je prijatie opatrení na zníženie rizík, z 
ktorých väčšina sa zameriava na zníženie pravdepodobnosti vzniku 
ohrozujúcich situácií, keďže závažnosť sa znížiť nedá. Napríklad 
zasiahnutie elektrickým prúdom môže mať za následok smrť, prípadne 
ťažkú ujmu na zdraví, vhodnými opatreniami na zníženie rizika sa však 
podstatne minimalizujú následky a riziko sa dostane na úroveň 
akceptovateľnosti.   
V spoločnosti je kladený dôraz na vzdelávanie pracovníkov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, špeciálne školenia, napr. na 
obsluhu vyhradených technických zariadení, oboznamovanie 
pracovníkov s nebezpečenstvami a rizikami, pravidelné kontroly 
používania osobných ochranných pracovných pomôcok. Dôležité je 
zvyšovanie povedomia pracovníkov vážiť si svoje zdravie a 
nevystavovať samých seba alebo svojich kolegov ohrozujúcim situáciám 
z ľahkovážnosti alebo nedbanlivosti.    
Na pracoviskách sa stávajú mnohé pracovné úrazy a iné poškodenia 
zdravia, ktoré človeku spôsobujú bolesť, trvalé následky a tiež 
odčerpávajú finančné prostriedky vynakladané na odstraňovanie 
vzniknutých následkov. Je množstvo firiem, kde si zamestnávatelia 
neuvedomujú efektívny prínos tvorby vhodných pracovných podmienok, 
ktoré prispievajú k spokojnosti zamestnancov s prácou, čo sa nevyhnutne 
prejaví v kvalite ich práce a na ich zdravotnom stave. Efektívne 
posudzovanie rizík si vyžaduje prostriedky a čas, pri správnom 
realizovaní sa však odstránia z pracovného procesu nebezpečné situácie, 
výrazne sa zníži pravdepodobnosť vzniku nežiaducich udalostí, ktoré 
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môžu mať za následok  ohrozenie života a zdravia zamestnancov a škody 
na majetku spoločnosti.   
Investície na zlepšovanie BOZP sa v žiadnom prípade nemôžu 
považovať za investície nenávratné. 
 
Záver 
Z mnohých zdrojov a skúseností vychádza, že ak sa chce posilniť 
rozumné správanie vo vzťahu k bezpečnosti práce, znížiť, alebo až 
eliminovať úrazovosť a choroby z povolania, je identifikácia 
nebezpečenstiev a hodnotenie rizík, tým prvým a dôležitým krokom.  
Práve od poznania rizík na pracovisku, a ich adekvátneho posúdenia, sa 
odvíjajú ďalšie kroky a opatrenia, ktoré sú zamerané buď na odstránenie 
nebezpečenstva, alebo zníženie pravdepodobnosti vzniku nebezpečnej 
situácie, teda vlastne ohrozenia.  
Zamestnávateľ má povinnosť priebežne vyhľadávať možné riziká, 
analyzovať ich a prijímať opatrenia k ich odstráneniu alebo zníženiu ich 
pôsobenia na zamestnancov, aby bolo možné riziká efektívne riadiť je 
potrebné ich podrobne identifikovať a analyzovať.  
Vzhľadom k rozsiahlosti tejto problematiky je spôsob hodnotenia a 
identifikovania rizík vypracovaný v tejto práci iba na vybrané činnosti a 
následne objekty z tejto činnosti a jednu pracovnú pozíciu. Po vykonaní 
analýzy bolo zistené, že nebezpečenstvá a riziká, ktoré sa vyskytujú v 
prevádzkach spoločnosti sú buď bežné, čiže také aké sa vyskytujú vo 
väčšine podnikov ako napríklad úraz elektrickým prúdom a mechanické 
poranenie, ale tiež sa vyskytujú nebezpečenstvá a riziká, ktoré už také 
bežné nie sú a vyskytujú sa v špecifických prevádzkach. Medzi tieto 
nebezpečenstvá a riziká patria najmä: utopenie a nebezpečenstvo 
infekcie.  
Dôležitým predpokladom bezpečnej práce je prijatie opatrení na zníženie 
rizík, z ktorých väčšina sa zameriava na zníženie pravdepodobnosti 
vzniku ohrozujúcich situácií, keďže závažnosť sa znížiť nedá. Napríklad 
zasiahnutie elektrickým prúdom môže mať za následok smrť, prípadne 
ťažkú ujmu na zdraví, vhodnými opatreniami na zníženie rizika sa však 
podstatne minimalizujú následky a riziko sa dostane na úroveň 
akceptovateľnosti. V spoločnosti je kladený dôraz na vzdelávanie 
pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, špeciálne 
školenia, napr. na obsluhu vyhradených technických zariadení, 
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oboznamovanie pracovníkov s nebezpečenstvami a rizikami, pravidelné 
kontroly používania osobných ochranných pracovných pomôcok.  
Dôležité je zvyšovanie povedomia pracovníkov vážiť si svoje zdravie a 
nevystavovať samých seba alebo svojich kolegov ohrozujúcim situáciám 
z ľahkovážnosti alebo nedbanlivosti. Na pracoviskách sa stávajú mnohé 
pracovné úrazy a iné poškodenia zdravia, ktoré človeku spôsobujú 
bolesť, trvalé následky a tiež odčerpávajú finančné prostriedky 
vynakladané na odstraňovanie vzniknutých následkov. 
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Úvod 
V súčasnosti odmeňovanie zamestnancov v podniku je veľmi zaujímavou 
a diskutovanou problematikou. Odmeňovanie je jednou z hlavných 
personálnych činností podniku. Tento proces na seba nadväzuje ďalšie 
personálne činnosti. Taktiež sa zaoberá mzdou a mzdovým systémom.  
Riešenie problematiky odmeňovania zamestnancov je aktuálne najmä 
zdôvodu predpokladaného pomalého tempa zavádzania koncepcie 
riadenia ľudských zdrojov do praxe podnikov. Koncepcia riadenia 
ľudských zdrojov zdôrazňuje strategický význam ľudí pre podnik, 
oceňuje ich schopnosti, tvorivosť a flexibilitu.  
Ľudské zdroje sa priamo podieľajú na výsledkoch činnosti – produkcii 
tovarov a služieb, na prosperite a pozícii podniku v konkurenčnom 
trhovom prostredí. Tento prístup sa v súčasnosti uplatňuje najmä v 
riadení veľkých nadnárodných spoločností a v malých či stredných 
podnikoch pôsobiacich v podmienkach vyspelých trhových ekonomík. 
Predstavuje snahu o zosúladenie spoločenských potrieb praxe so 
záujmami podniku a jeho kmeňových zamestnancov.  
V čase transformácie ekonomiky sa odmeňovanie zamestnancov 
vrozličných podnikateľských subjektoch stalo výhradnou kompetenciou 
vedúcich zamestnancov podnikov, systém odmeňovania sa 
decentralizoval a pluralizoval. Prispôsobiť sa týmto zmenám a riešiť 
otázky odmeňovania nebolo a ani v súčasnosti nie je jednoduché.  
Podniky sú nútené pod tlakom silnejúcej konkurencie venovať pozornosť 
zvyšovaniu výkonnosti svojich zamestnancov, no na druhej strane, v 
snahe si týchto výkonných zamestnancov udržať, musia sa sústreďovať i 
na vytváranie podmienok na zabezpečenie ich spokojnosti. Významným 
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nástrojom, ktorý môže podnikom napomôcť vyriešiť tento problém je 
práve funkčný a efektívny systém odmeňovania.  
Cieľom tohto príspevku je vysvetliť v teoretickej rovine základné 
atribúty odmeňovania zamestnancov aj v súvislosti s aktuálnou 
legislatívou, ktorá predstavuje podstatný vstup do tejto oblasti. Ide o 
novelizáciu pracovnej legislatívy zavádzajúcu zvýšenie príplatkov za 
nočnú prácu, možnosť zamestnávateľov vyplatenia trinástych a 
štrnástych platov vo zvýhodnenom režime a takisto povinnosť 
zamestnávateľa zverejňovať platové podmienky už pri inzerovaní 
voľného pracovného miesta. Dôležité sú pre nás aj tzv. rekreačné 
poukazy.  

Tieto zmeny súvisia so snahou zlepšenia pozície zamestnancov v 
aktuálne pozitívnej ekonomickej situácii. Tá umožňuje z pohľadu 
podnikateľských subjektov zvyšovať odmeny za prácu. Z pohľadu štátu 
ide o impulz pre zvyšovanie spotreby domácností a ďalší rast ekonomiky.  

Dôležitou otázkou je, či by mal byť takýto impulz legislatívne 
spracovaný s pôvodom vštátnom aparáte. Podľa trhových princípov sa 
takýmto spôsobom musia správať zamestnávatelia, ktorých k tomu núti 
konkurencia. Vstup štátu do pracovnej legislatívy musí vždy 
zohľadňovať záujmy zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, ktorí sú 
daňovými subjektami s podstatným prínosom pre príjmovú stránku 
štátneho rozpočtu.  

Podstatná je vyváženosť týchto vzťahov, pretože záujmom štátu 
je mať spokojné firmy, ktoré prispievajú do spoločnej pokladne 
majoritným spôsobom, ale aj spokojné obyvateľstvo, ktoré v týchto 
podnikoch pracuje a rovnako odvádza dane, a to či už dane z príjmu, 
alebo aj spotrebné dane štátu.  

 
1 Odmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancov  
Jednou z prioritných oblasti personálneho riadenia je manažment 
odmeňovania. Jeho cieľom je zabezpečiť pozitívne správanie 
zamestnancov. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa je stimulácia 
pracovného správania zamestnancov. „Odmeňovanie je veľmi 
významnou personálnou oblasťou pre organizáciu aj pre zamestnanca. 
Odmeňovanie je realizované vo forme mzdy, platu alebo inej peňažnej či 
nepeňažnej odmeny, je kompenzáciou za vykonanú prácu. Odmena za 
odvedenú prácu a ďalšie odmeny ovplyvňujú množstvo a kvalitu budúcej 
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práce. Odmeňovanie je tak jedným z najefektívnejších nástrojov 
motivácie zamestnancov, ktorých má organizácia k dispozícii“ 
(Kocianová, 2010, s. 160).  
 
Podľa Armstronga (2002) sa odmeňovanie skladá z nasledovných 
zložiek:  
• základná peňažná odmena, dodatočné peňažné odmeny (pevná a 

pohyblivá mzda a 	
platy), 	

• zamestnanecké výhody, 	
• nepeňažné odmeny (uznanie, úspech, ocenenie, osobný rozvoj), 	
• procesy riadenia pracovného výkonu 	

Vojtovič a kol. (2008) zase uvádzajú delenie do troch kategórií: 	
• peňažné – priame (mzda, mzdové zvýhodnenie, prémie, odmeny, 

provízie), 	
• peňažné – nepriame (sporenie zamestnancov, rôzne formy poistenia 

– doplnkové 	
dôchodkové poistenie, úrazové, životné, príplatky na stravovanie a 
pod.) 	

• nepeňažné (materiálne hodnoty – služobný byt, automobil, benzín, 
telefón, sociálne 	
výhody – doplnková dovolenka, starostlivosť o deti rekreačné 
zariadenia a pod.) 	

 
1.1 Nástroje pracovnej stimulácie 	
V podniku je možnosť využiť širokú škálu nástrojov, pomocou ktorých 
môžeme priamo či sprostredkovane pôsobiť na zamestnancov, a tým 
usmerňovať ich výkon a správanie želaným smerom. Koubek (2005) do 
kategórie externých stimulačných nástrojov radí tie, ktoré majú svoj 
pôvod v okolí podniku. Podnik ich nemôže priamo ovplyvňovať, no 
môže ich využiť na stimuláciu svojich zamestnancov. Externé stimulačné 
nástroje sú napríklad imidž podniku, celková makroekonomická situácia 
alebo situácia na trhu práce. Interné stimulačné nástroje si podnik vytvára 
sám a prostredníctvom nich vplýva na pracovný výkon zamestnancov. 
Toto ovplyvňovanie sa môže realizovať priamo, prostredníctvom 
hmotných stimulov, ktoré môžu mať peňažnú alebo nepeňažnú formu i 
pomocou stimulov nehmotných, ktoré pôsobia sprostredkovane. 
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Zamestnanca ovplyvňujú nielen hmotné a nehmotné stimuly zvonka, ale 
pôsobia na jeho psychiku i určité vnútorne faktory ako napríklad 
možnosť sebarealizácie, pocit uspokojenia z práce, ktoré tiež determinujú 
jeho pracovné správanie. Podnik si vyberá tie stimulačné nástroje, ktoré 
sú vzhľadom na jeho štruktúru, podmienky a charakteristiky jeho 
zamestnancov najvyhovujúcejšie a z týchto potom vytvára vlastný 
systém odmeňovania. 	
Podniky sledujú v oblasti odmeňovania určité ciele, ktoré Koubek (2005) 
zhrnul nasledovne: 	
• zabezpečiť si ochotu zamestnancov podávať vysoký výkon 	
• prilákať potrebný počet uchádzačov o prácu 	
• stabilizovať výkonných zamestnancov 	
• prispieť k dosiahnutiu konkurencieschopnosti podniku na trhu 	
• zabezpečiť efektívnosť vzhľadom na možnosti podniku 	
• pomocou systému odmeňovania formovať taký kolektív s 

medziľudskými a pracovnými vzťahmi, ktorý by bol schopný 
realizovať ciele podniku. Od systému odmeňovania zamestnanci 
očakávajú sociálnu istotou, perspektívu, uspokojenie vlastných 
potrieb, pocit spravodlivosti vodmeňovaní, ale aj možnosť 
sebarealizácie (Koubek, 2005). 	

 
1.2 Odmeňovanie zamestnancov a mzdy 	
Odmeňovanie zamestnancov je v súčasnosti ovplyvnené množstvom 
vonkajších a vnútorných faktorov. V dôsledku zmeny spoločensko-
ekonomických podmienok v 90. rokoch 20. storočia v SR nastali výrazné 
zmeny aj v odmeňovaní zamestnancov. Dovtedy odmeňovanie 
zamestnancov bolo jednotne, z vytvoreného centrálneho systému 
odmeňovania, ktoré bolo regulované štátom. Nebrali sa do úvahy 
individuálne požiadavky na pracovných miestach v podnikoch ani na 
odlišnosti v jednotlivých odvetviach hospodárstva. ,,Proces 
odmeňovania je systemizovaný postup, v ktorom zamestnanec za 
vykonanú prácu (výsledky práce) za určitý čas dostáva od 
zamestnávateľa odmenu, resp. mzdu. Mzdu môžeme definovať z rôznych 
aspektov. Všeobecná ekonomická teória chápe mzdu ako cenu práce, 
ktorá je výsledkom fungovania trhu, teda vzťahom vyplývajúcim z ponuky 
práce a dopytu po práci“ (Lisý a kol., 2000, s. 222). 	
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Lisý a kol. (2002) zhrnuli podstatu mzdy do týchto funkcií:  
• Sociálna funkcia mzdy je dimenziou štátnej sociálnej politiky a 

využíva sa predovšetkým pri regulovaní životnej úrovne, pri 
zabezpečovaní sociálneho zmieru a podobne. 	

• Ekonomickú funkciu, zdôrazňujeme v trhovej ekonomike, je ju 
potrebné sledovať v dvoch oblastiach a to v podnikovo-hospodárskej 
oblasti a národohospodárskej oblasti. 	

• Podnikovo - hospodárska ekonomická funkcia sa člení na: 	
O nákladovú funkciu–spočíva v tom, že mzda ako cena práce je 
ovplyvňovaná na výšku nákladov v podnikovej činnosti. 	
o stimulačnú funkciu, ktorá pôsobí na pracovný výkon pracovníkov, 
pretože mzda je považovaná za najvýznamnejší faktor pracovnej 
motivácie. 	

• Národohospodárska funkcia mzdy sa rozdeľuje na: 	
o alokačná - usmerňuje pohyb pracovných síl do rovín s najvyššou 
mzdovou úrovňou, 
o selektívna – umožňuje diferenciáciu z hľadiska množstva vykonanej 
práce a z hľadiska kvality 
o vyrovnávajúcu – na základe ponuky a dopytu sa stanovuje cenu práce 
na trhu práce v danom časovom horizonte, kde sa udržiava medzi nimi 
rovnováha. Rozlišujeme základné a doplnkové mzdové formy. Základné 
tvoria základ odmeny zamestnanca a patrí medzi ne najmä časová mzda, 
úkolová mzda, podielová, zmiešaná, naturálna a mzdy za očakávané 
výsledky práce. Väčšinou tvoria základnú zložku mzdy. Doplnkové sú 
rôzne odmeny, prémie, osobné ohodnotenia, podiely na hospodárskych 
výsledkoch. Ich špecifikom je, že sa nevyplácajú samostatne, ale vždy 
iba v kombinácii so základnými formami miezd. Ich cieľom je posilniť 
spojitosť odmeny s výkonom a tým zvýšiť jej celkový motivačný účinok. 
V celkovej štruktúre mzdy spoluvytvárajú jej pohyblivý zložku. Formy 
doplnkových miezd sú rôzne, napríklad odmeňovanie zlepšovacích 
návrhov, kde je odmena odvodená od prírastku zisku či poklesu nákladov 
preukázateľne spojených so zlepšovacím návrhom, prípadne 
zamestnanecké akcie, ktoré sú zväčša určené manažérom alebo môžu byť 
aj pre všetkých zamestnancov. Podnik zvykne ponúknuť možnosť 
zamestnancom kúpiť si akciu za zvýhodnenú, ním určenú cenu, tým 
pádom ich motivuje k efektívnosti práce a na zlepšovaní výsledkov 
podniku čo pre podnik značí aj dopracovanie sa k zvýšeniu hodnoty akcií. 
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Ďalšou formou môže byť Scanlonov systém, ide oprémiovanie založené 
na preukázateľnej úspore nákladov práce a má za cieľ stimulovať 
zamestnancov k navrhovaniu zmien, ktoré prispejú k rastu produktivity 
práce. K formám radíme aj tzv. zlaté putá, teda čiastka, ktorú vypláca 
organizácia zamestnancovi, aby zostal pracovať na svojom mieste  
(Koubek, 2005). 
U podnikateľských subjektov, ktoré si zabezpečujú prostriedky na mzdy 
vlastnou podnikateľskou činnosťou, je právnou normou, ktorá upravuje 
odmeňovanie zamestnancov Zákonník práce, ktorý používa pojem mzda 
v súvislosti s odmeňovaním. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie 
peňažnej hodnoty (naturálna mzda), poskytované zamestnávateľom 
zamestnancovi za vykonanú prácu. Výška mzdy a podmienky jej 
poskytovania jej poskytovania sú dojednané na individuálnej úrovni, v 
pracovnej zmluve, alebo na kolektívnej úrovni, v kolektívnej zmluve. U 
nepodnikateľských subjektov, ktoré čerpajú na odmeňovanie prostriedky 
zo štátneho rozpočtu, legislatívna úprava používa pojem plat. Plat sa 
priznáva zamestnancom na základe zaradenia do platových tabuliek. 
Jedná sa o zaradenie do platovej triedy, podľa najnáročnejšej pracovnej 
činnosti, ktorú vykonáva a do platového stupňa podľa započítanej praxe 
(Kachaňáková a kol., 2008).  
1.3 Aktuálne trendy v odmeňovaní zamestnancov  
Rýchle pracovné tempo sa odzrkadľuje aj v systéme odmeňovania 
zamestnancov, ktorý v poslednom období prechádza zmenami. Zhrnieme 
preto tie najdôležitejšie za posledných desať rokov:  
• v nedávnej minulosti sa odmeňovanie určovalo v závislosti na veku, 

seniority alebo podľa počtu odpracovaných rokov v podniku, dnes sa 
odmeňuje podľa znalostí, schopností a kompetencií pracovníkov 	

• odmeňovanie sa poníma komplexne, nie je tvorené len monetárne, 
obsahuje všetko, čo pracovník vníma ako hodnotu, zahŕňajúcu 
základnú mzdu, výkonovú odmenu, zamestnanecké benefity aj 
nepeňažné odmeny 	

• odmena má aj vnútornú hodnotu, dôležité je, aby celková odmena 
motivovala pracovníkov podávať vyšší pracovný výkon 	

• skracuje sa perióda vyplatenia výkonovej zložky odmeny, ak môže 
pracovník ovplyvniť výšku odmeny, jej motivačné účinky odmeny sa 
zvyšujú 	
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• v súčasnosti sa preferuje diferencovaný systém odmeňovania na 
základe rôznych pracovných pozícií, pričom sa berie ohľad na 
schopnosti, zručnosti pracovníkov, v minulosti bol v podniku 
zavedený pre všetkých pracovníkov jednotný systém odmeňovania. 	

Motivácia zamestnancov je pre zamestnávateľov kľúčová. Otázkou 
ostáva, či je možné aplikovať súčasný stav skúmania priamo vo firme. 
Dôležitým a kľúčovým bodom z pohľadu zamestnávateľa aj zamestnanca 
je pri odmeňovaní daňové zaťaženie, ale predovšetkým Zákonník práce. 
Pracovné právo je v každej krajine odlišné a vplýva na pracovný trh. 	
 
2 Pracovné podmienky zamestnancov  
Do značnej miery sa vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom 
formujú už pred samotným uzatvorením pracovnej zmluvy, ktorá je 
základom pracovného pomeru. Tzv. predzmluvné vzťahy upravuje 
Zákonník práce. Ochrana občana je vkonkrétnych ustanoveniach 
vyjadrená napríklad tým, o čom sa nemôže zamestnávateľ informovať:  
1. o tehotenstve,  
2. o rodinných pomeroch,  
3. o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa 

osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku 
bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba 
vykonávať,  

4. o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej 
príslušnosti. (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 41, ods. 6)  

Do značnej miery tak chráni zákon dôstojnosť života občanov. Nie je 
možné im vstupovať do súkromia viac, ako je to nutné z pohľadu 
zamestnávateľa. Pre dôstojnosť zamestnancov – občanov – sú po vzniku 
pracovného pomeru rovnako dôležité povinnosti zamestnávateľa. Sú to:  
1. zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa 

pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať 
podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné 
pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou 
zmluvou a pracovnou zmluvou,  

2. zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať 
práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a 
dodržiavať pracovnú disciplínu. (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce, § 47, ods. 1) 
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Osobitným ustanovením, ktoré sa dotýka dôstojnosti človeka, je 
ukončenie pracovného pomeru. Podľa slovenskej legislatívy je možné ho 
uskutočniť štyrmi spôsobmi, a to dohodou, výpoveďou, okamžitým 
skončením a skončením v skúšobnej dobe. (Zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce, § 59, ods. 1)  
Najvhodnejšou z pohľadu oboch strán je ukončenie pracovného pomeru 
dohodou. Obe strany ju potvrdzujú svojím podpisom a je takmer 
nenapadnuteľná. Základom je vyjadrenie vôle a súhlasu oboch strán. 
Najviac sa zákon venuje v tejto oblasti výpovedi zo strany 
zamestnávateľa. Tieto možnosti sú upravené veľmi podrobne, čo 
znamená pre zamestnávateľa viacero povinností. Tým poskytuje zákon 
ochranu zamestnancom a prispieva tak k ľudskej dôstojnosti. Výpoveď 
zo strany zamestnávateľa nie je možné dať v konkrétne vymedzených 
situáciách, zákonom taxatívne vymedzených, a to:  
1. v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného 

pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal 
alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo 
psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné 
ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich 
skončenia,  

2. pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie 
odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej 
služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon 
mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo 
mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon 
mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po 
jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu 
alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,  

3. v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na 
materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na 
rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo 
osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,  

4. v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej 
funkcie,  

5. v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe 
lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu. (Zákon 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 64,  
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ods. 1)  
Na pracovnom trhu existuje pomerne široká skupina zamestnancov, ktorí 
patria pod osobitné skupiny. Šírka tejto skupiny súvisí s vymedzením. 
Zaradenie poskytuje Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. Osobitnou skupinou zamestnancov sú: tehotné ženy, 
matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a 
zamestnanci so zdravotným postihnutím. (Zákon č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 3, písm. c.)  
Špeciálne ustanovenia sa týkajú matky. Ide o materskú dovolenku, ale 
napríklad aj o prestávky na dojčenie. Tieto ustanovenia sa týkajú priamo 
dôstojnosti v rámci pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a 
ženami – zamestnankyňami. Nárok na rodičovskú dovolenku má aj otec. 
„Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť 
žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v 
ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je 
zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, 
rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. 
Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však 
najmenej na jeden mesiac.“ (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 
166, ods. 1) 
Osobitnou skupinou sú aj mladiství zamestnanci. Práve príslušnosť k 
mladistvým je základom pre zákonnú ochranu. Predpokladá sa 
implicitne, že táto skupina ochranu potrebuje. Základom je utváranie 
priaznivých pracovných podmienok pre prácu mladistvých. 
„Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný 
rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj 
osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých 
otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko spolupracuje so 
zákonnými zástupcami mladistvých.“ (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce, § 171, ods. 1)  
Špeciálny režim sa týka aj výpovede mladistvému. Musí byť oznámená 
jeho zákonnému zástupcovi. Takisto pracovné zaradenie podlieha 
zákonnej determinácii: „Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých 
zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a 
rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci 
zvýšenú starostlivosť. To isté platí aj pre školy a občianske združenia 
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podľa osobitného predpisu, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže 
organizujú práce mladistvých.“ (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 
§ 173) 
 
Zákonník práce špeciálne určuje aj to, že pre skupinu mladistvých 
zamestnancov nemôže vykonávať práce nadčas. To je určené troma 
ustanoveniami v rámci paragrafu 174, a to konkrétne:  
(1)  Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov 
prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi 
dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství 
zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu 
jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca 
mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu 
pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.  
(2)  Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, 
ktorý by viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu 
bezpečnosti a zdravia mladistvých zamestnancov.  
(3)  Ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvého zamestnanca 
prácou, na ktorú získal kvalifikáciu, pretože je jej výkon mladistvým 
zamestnancom zakázaný alebo preto, že podľa lekárskeho posudku 
ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je povinný dovtedy, kým bude 
mladistvý zamestnanec môcť túto prácu vykonávať, poskytnúť mu inú 
primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii.  
 
3 Odmeňovanie a novelizácia legislatívy odmeňovania zamestnancov 
a ich motivácie  
ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV  
Systém odmeňovania je výsledkom prepojených politík odmeňovania s 
postupmi a procesmi v podniku, kde sa kladie dôraz na prínos 
zamestnanca v podniku. Odmeňovanie zamestnancov neznamená len 
poskytnúť mzdu alebo plat, poprípade iné formy peňažnej odmeny, ktoré 
sú poskytované zamestnávateľom ako kompenzácia za vykonanú prácu. 
Moderné poňatie je oveľa širšie. Zahŕňa povýšenie, formálne uznanie a 
zamestnanecké výhody poskytované nezávisle od pracovného výkonu. Je 
to interný systém ohodnotenia alebo stimulácie zamestnancov za 
vykonanú prácu. Podnik má mnoho nástrojov, pomocou ktorých môže 
pôsobiť na svojich zamestnancov.  
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Odmeňovanie pritom môžeme ponímať vo viac významoch. Podľa 
Koubeka (2007, s. 283): „Odmeňovanie v modernom riadení ľudských 
zdrojov neznamená iba mzdu alebo plat, poprípade iné formy finančnej 
odmeny, ktoré poskytuje organizácia pracovníkovi ako kompenzáciu za 
vykonanú prácu. Moderné poňatie odmeňovania je omnoho širšie. 
Zahŕňa povýšenie, formálne uznanie (pochvalu) a tiež zamestnanecké 
výhody (spravidla nepeňažné) poskytované organizáciou pracovníkovi 
nezávisle od jeho pracovného výkonu, iba z titulu pracovného pomeru.“ 
Podľa nášho názoru uvedená definícia zahŕňa trendy, ktoré sa v 
súčasnosti objavujú v tejto oblasti. Podniky investujú do pracovníkov, 
ktorí podávajú vysoký výkon a tiež do kľúčových zamestnancov. Z tohto 
dôvodu rastie význam flexibilného a individuálneho systému 
odmeňovania v podnikoch. To sa prejavuje v odlišnosti základnej mzdy, 
tiež rastom a odmeňovaním, ktoré je naviazané na kvalitu odvedeného 
výkonu.  
Efektívny systém odmeňovania musí spĺňať tieto úlohy:  
• zaobstarať a udržať nevyhnutný počet vzdelaných zamestnancov v 

organizácii, 	
• odmeňovať z hľadiska dôležitosti a náročnosti práce, ktorú pracovník 

vykonáva za 	
dosiahnuté výsledky, snahu, skúsenosti, lojalitu a schopnosti 	

• prispievať k dosahovaniu konkurencieschopnej spoločnosti, 	
• charakter systému, výdavky naň a jeho časová náročnosť by mali byť 

primerané vzhľadom 	
na možnosti podniku, 	

• prispievať k stabilizácii a motivácii takých pracovníkov, s ktorých 
odvedenou prácou je 	
organizácia spokojná a zároveň motivovať k lepším pracovným 
výkonom tých 	
zamestnancov, ktorí vykazujú pri vykonávaní pracovnej činnosti 
rezervy 	

• podnecovať zamestnancov k neustálemu zvyšovaniu kvalifikácie, k 
rozširovaniu svojich vedomostí a schopností. (Koubek, 2007, s. 285) 	

CIELE ODMEŇOVANIA 	
Armstrong (2002, s. 559) zostavil ciele riadenia odmeňovania: 	
•	odmeňovať ľudí podľa toho, ako si ich organizácia váži a ako ich chce 
na základe toho platiť;  
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• odmeňovať ľudí za hodnotu, ktorú vytvárajú; 	
• odmeňovať správne veci, aby bolo jasné, čo je dôležité z hľadiska 

správania a výsledkov; 	
• vytvárať kultúru výkonu; 	
• motivovať ľudí; 	
• pomáhať získavať a udržovať si vysoko kvalitných pracovníkov; 	
• vytvárať systémy celkového odmeňovania; peňažné a nepeňažné 

odmeny, 	
• vytvárať dobré zamestnanecké vzťahy; 	
• prepojovať postupy v odmeňovaní s cieľmi podnikania aj s hodnotami 

pracovníkov; 	
• fungovať spravodlivo voči pracovníkom; 	
• uplatňovať odmeňovanie rovnakým spôsobom ako aj v iných 

organizáciách; 	
• fungovať dôsledne a transparentne. 	
VÝCHODISKÁ ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV 	
Základné východiská pri odmeňovaní zamestnancov sú zakotvené v 
platnej legislatíve, a to aj v najvyššej právnej norme: 	
• Ústava SR (čl. 36, písm. a): „zamestnanci majú právo na spravodlivé 

a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä 
právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im 
umožnila dôstojnú životnú úroveň, 	

• Zákonník práce a Zákon o minimálnej mzde, 	
• Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Zákon o službách zamestnanosti, 

Zákon o pomoci v 	
hmotnej núdzi, Zákon o sociálnej pomoci, Zákon o životnom minime, 
zákony súvisiace so sociálnym a zdravotným poistením, Zákon o 
rodičovskom príspevku, Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a iné. 	

MZDOVÁ POLITIKA 	
Mzdová politika ukazuje konkrétny návod pre rozhodovanie a jednanie 
v odmeňovaní. Zásady a ciele mzdovej politiky musia byť nastavené tak, 
aby oslovili tri úrovne riadenia: jedinca - pracovnú skupinu - aj firmu ako 
celok. Ciele by mali vychádzať z podnikateľskej stratégie firmy. Mzdová 
politika býva väčšinou súčasť personálnej politiky, ak vychádza zo 
stratégie firmy. (Bláha a kol., 2005) 
Ciele mzdovej politiky rešpektujú dve „E“ a to: 	
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• Efektivitu: zvýšenie produktivity práce, kontrola vynaložených 
nákladov a zhodnocovanie účinnosti mzdového systému, kde 
prispieva k plneniu podnikateľských strategických cieľov organizácie 	

• Etiku: transparentný mzdový systém, ktorý rešpektuje záujmy a 
potreby zamestnávateľa a spravodlivú odmenu za prínos 
zamestnancov. Rešpektuje tiež vnútornú mzdovú 
konkurencieschopnosť a vnútornú konzistenciu vychádzajúcu z 
rozloženia jednotlivých typov práce (základom je analýza práce) 
vrátane zhodnotenia pracovných podmienok na určitom pracovnom 
mieste alebo v organizácii. Súčasťou etiky je tiež rovnaké 
dodržovanie platnej legislatívy a dohovorov z kolektívneho 
vyjednávania. (Bláha a kol., 2005) 	

Nové pravidlá v rámci odmeňovania zamestnancov vplývajú aj na ich 
motiváciu. Konkrétne dopady bude možné analyzovať po určitom čase, 
kedy budú k dispozícii relevantné faktografické analýzy a predovšetkým 
údaje. Na tomto mieste je možné uviesť len aktuálne platné ostatné 
zmeny pracovného práva. 	
Venujeme sa na tomto mieste kľúčovým oblastiam zmien. Ide primárne 
o nasledujúce zmeny: 	
-  príplatky za prácu v noci, 	
-  13. a 14. platy, 	
-  mzdy v inzerátoch. 	
Príplatky za prácu v noci  
Príplatky za prácu v noci sú súčasťou Zákonníka práce a zohľadňujú 
podmienky pri nočnej práci. Bežný rytmus ľudského tela je v rozpore s 
nočnou prácou a tak pracovné právo  
myslí v tejto rovine a poskytuje zamestnancom príplatky za jeho 
narušenie, resp. za podmienky, ktoré nie sú bežné. Predchádzajúca výška 
sa novelou zvyšuje. Počas sviatkov a cez víkendy sa zvýšili od 1. mája 
2018 a druhé zvyšovanie je legislatívne upravené na termín od 1. mája 
2019. Vtedy nadobudne platnosť časť zákona, ktorá to umožňuje.  
Súčasťou novely je aj viacero výnimiek pre tie firmy, kde prevažuje 
nočná práca. Ide primárne o fabriky na výrobu automobilov a rovnako aj 
ich dodávateľov, pretože v rámci ich dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov prevažuje systém just in time, a to bez ohľadu na dennú či nočnú 
hodinu. V tomto prípade nie je možné uvažovať s touto veličinou, čo by 
bolo pre dané podniky diskriminujúce.  
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Výška príplatkov sa odvíja od hodinovej minimálnej mzdy. Tá je od 
januára 2018 na 1. stupni náročnosti práce 2,759 eura. Pri nočnej práci 
platia výnimky – príplatky sa budú líšiť podľa toho, či ide o rizikovú 
prácu, alebo nie. Ak vo firme prevažuje nočná práca alebo práca v sobotu 
či v nedeľu, zamestnávatelia budú môcť využiť výnimku – derogačnú 
klauzulu. Túto výnimku nemôžu použiť pri práci vo sviatok.  
Podstatou tejto výnimky je, že zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v 
sobotu alebo v nedeľu budú môcť zamestnávatelia upraviť v kolektívnej 
zmluve, ak vo firme fungujú odbory. Ak tam odbory nie sú, 
zamestnávateľ sa na výške príplatkov môže dohodnúť priamo so 
zamestnancom v pracovnej zmluve. Príplatky v takomto prípade môžu 
byť nižšie. Príplatok za nočnú prácu môže byť od 1. mája 2018 len 25 % 
hodinovej minimálnej mzdy a od 1. mája 2019 by mohol byť 35 %. 
Zamestnávateľ si nemôže túto výnimku uplatniť pri rizikových prácach.  
V prípadoch, že použije zamestnávateľ derogačnú klauzulu pri práci v 
sobotu, príplatok vyrastie podľa aktuálnej legislatívy (tj. od 1. mája 2018) 
najmenej na 20 % hodinovej minimálnej mzdy a od 1. mája 2019 
najmenej na 45 % minimálnej mzdy. Opäť ide o zvýšenie v dvoch 
krokoch. Postupné zvyšovanie je dohodou so zamestnávateľmi a 
zmierňuje „skokovosť“ tohto zvýšenia.  
Za prácu v nedeľu pri použití výnimky firma bude môcť dať príplatok od 
1. mája 2018 najmenej vo výške 40 % hodinovej minimálnej mzdy a od 
1. mája 2019 najmenej vo výške 90 % minimálnej mzdy.  
13. a 14. platy  
Trináste a štrnáste platy sú v súčasnosti oslobodzované od daní a 
odvodov v dvoch etapách. Podstatnou zmenou pritom je, že sú pre 
zamestnávateľov dobrovoľné.  
Ak zamestnávateľ svojmu zamestnancovi tieto platy chce dať, musí 
splniť viacero podmienok:  
-  Platy musia byť minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca, čo bude najväčšou prekážkou pre ich priznanie. Ak má 
zamestnanec priemerný plat 800 Eur, úľava na odvodoch a daniach sa 
bude týkať len do sumy 500 eur.  
-  Ďalšou podmienkou je, že úľavy možno uplatniť maximálne do výšky 
500 Eur.  
-  Trinásty plat oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti môže 
zamestnávateľ vyplatiť prvý raz v júni.  
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-  Ďalšou podmienkou je, že zamestnanec musí u toho zamestnávateľa 
pracovať najmenej dva roky.  
-  Štrnásty plat bude môcť zamestnanec dostať v decembri.  
-  Ďalšou podmienkou je, že nárok naň bude mať len ten zamestnanec, 
ktorý u zamestnávateľa pracuje nepretržite aspoň 4 roky.  
-  Ďalšou podmienkou vyplatenia 14. platu je, že zamestnávateľ musel 
tomuto zamestnancovi predtým priznať aj 13. plat.  
Mzda v inzerátoch  
Ak budú firmy po 1. máji 2018 hľadať pracovnú silu cez inzeráty, musia 
pri pracovnom mieste zverejniť aj ponúkanú mzdu. Ak potom uzatvorí s 
novým zamestnancom pracovnú zmluvu, musí mu dať minimálne mzdu, 
ktorú uviedol v pracovnej ponuke.  
 

Príplatky za prácu 

 
Dnes Od 1. 5. 2018 Od 1. 5. 2019 

Príplatky za nočnú prácu 
   

Neriziková práca 20 % 30 % 40 % 

Riziková práca 20 % 35 % 50 % 

Príplatky za prácu počas sviatkov 
   

 
50 % 100 % 

 

Príplatky za prácu v sobotu 
   

 
0 % 25 % 50 % 

Príplatky za prácu v nedeľu 
   

 
0 % 50 % 100 % 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe aktuálnej legislatívy  
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Výdavky na rekreáciu  
Podľa nového § 152a Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019 
sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť 
výdavkov na jeho rekreáciu.  
Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť príspevok  
Príspevok na rekreáciu je zamestnancompovinnýposkytnúť 
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Počet 
zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet 
zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.  
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, 
príspevok na rekreáciu môže, ale nemusí zamestnancom poskytnúť. Ak 
príspevok poskytne, tak za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu 
ako zamestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.  
Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje 
Zákonník práce, sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých 
sa vzťahujú predpisy:  
 
• Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme 	
• Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 

zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 	

• Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov 	
• Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 	
• Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov 	
• Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 	
 
Podmienky na poskytnutie príspevku, ktoré musí splniť 
zamestnanec  
Na poskytnutie príspevku musia byť splnené podmienky:  
• Zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode nárok 

nie je). 	
• Pracovný pomer trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 

mesiacov. 	
• Zamestnanec preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie. 	
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Zamestnanec musí o príspevok požiadať. Zároveň zamestnanec môže o 
príspevok v priebehu jedného kalendárneho roka požiadať len jedného 
zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu 
nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní s porovnateľným 
zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. 
Výška príspevku a jeho výplata  
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti 
príspevok na rekreáciu vo výške 55% oprávnených výdavkov (viď 
ďalej), najviac však v sume 275 Eur ročne. Okrem toho môže 
zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na rekreáciu aj príspevkom zo 
sociálneho fondu  
 
Záver  
Za cieľ príspevku sme si určili vytvoriť teoretický prehľad problematikou 
odmeňovania zamestnancov. Popísali sme odmeňovanie ako nástroj 
motivácie zamestnancov, nástroje pracovnej stimulácie, odmeňovanie 
zamestnancov, mzdy a aktuálne trendy v odmeňovaní zamestnancov v 
poslednom desaťročí. Podstatným je aj popis prínosov novelizácie 
pracovného práva platných od roku 2018 a roku 2019. Zadaný cieľ sme 
z nášho pohľadu naplnili.  
Problematika odmeňovania zamestnancov a jeho vplyv na pracovný 
výkon sa väčšinou skúma v súvislosti s manažmentom a na úrovni 
riadenia podniku, pre nás je však podstatná aj legislatívna rovina. Na 
základe teoretických aj praktických skúseností možno usúdiť, že 
pracovná motivácia by mala byť aktívnym prvkom v každom podniku. 
Je zrejmé, že zamestnanci sú ochotní pridať a zvyšovať svoje výkony ak 
majú istotu, že za to dostanú patrične zaplatené. Preto by jedným z 
prvoradých cieľov každého podniku malo byť utvorenie takého 
prostredia, ktoré by podporovalo motiváciu zamestnancov a tým aj 
zvyšovalo výkonnosť daného podniku v tejto oblasti.  
Odmeňovaniu zamestnancov spravidla predchádza hodnotenie. Je 
dôležité mať na zreteli fakt, že samotné hodnotenie by malo byť úzko 
naviazané a prepracované s odmeňovaním zamestnancov a malo by byť 
vnímané ako motivačný faktor. V momente keď je zamestnanec správne 
zaradený, vedený a motivovaný má snahu zvyšovať svoju výkonnosť a 
dosahovať lepšie výsledky, čo pomáha celému podniku napĺňať 
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strategické ciele. Práca s ľuďmi je veľmi náročná a vyžaduje si 
komunikačné a organizačné schopnosti.  
Každý človek má svoje individuálne a jedinečné potreby a požiadavky, 
ktoré by sa v systéme odmeňovania, ale aj hodnotenia, mali brať do 
úvahy. Zavedenie kvalitného systému hodnotenia si vyžaduje dôkladnú 
prípravu, konzultovanie so zamestnancami a dôkladnú informovanosť 
zamestnancov.  
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MECHANICKÉ KOMPRESIE HRUDNÍKA PRI RESUSCITÁCII 
V TERÉNE – CESTA K ODSTRÁNENIU REVERZIBILNEJ 

PRÍČINY 
Martin Michalov1,2, Matej Polák2	

 
1Slovenská resuscitačná rada 

2ZaMED, s.r.o. 
 
Poskytovanie konštantne kvalitných kompresií hrudníka predstavuje pre 
resuscitačné tímy v zložitom svete každodennej zdravotnej starostlivosti 
náročnú výzvu. Kvalita kompresií záleží od individuálnych (tréning, 
fyzická zdatnosť), systémových (vzdelávanie, kontrola kvality, zloženie 
posádky) a pacientských premenných (obezita) a od faktorov prostredia 
(nedostatok priestoru). Aj najkvalitnejšie kompresie hrudníka dokážu 
obnoviť cerebrálnu a koronárnu perfúziu iba na 30-35% normálnych 
hodnôt. Pri tom je známe, že kvalita kompresií hrudníka poskytovaná 
resuscitačným tímom klesá s dĺžkou trvania resuscitácie.1 Odporúčania 
ERC z roku 2015 konštatujú, že žiadna pomôcka využívaná na kompresie 
hrudníka nezaznamenala konštantné zlepšenie prežívania pacientov 
oproti klasickému manuálnemu stláčaniu hrudníka. Z toho dôvodu 
odporúčania navrhujú, aby prístroje na mechanické kompresie hrudníka 
nenahrádzali manuálne stláčanie hrudníka rutinne, ale aby boli využité 
v situáciách, kedy je zabezpečenie kvalitných kompresií hrudníka 
nepraktické alebo ohrozuje bezpečnosť personálu.1 Z publikovaných 
prác vyplýva aj to, že využitie mechanických kompresií hrudníka nie je 
inferiórny postup oproti klasickému manuálnemu stláčaniu hrudníka, 
hoci môže viesť k vyššej incidencii zranení v súvislosti s kompresiami 
hrudníka ako sú fraktúry rebier.1 Menšie súbory kazuistík dokonca 
naznačujú, že využitie pomôcok na mechanické kompresie hrudníka 
môže viesť k zvýšeniu cerebrálnej perfúzie až na 55% normálnych 
hodnôt.2 

Medzinárodné štatistiky uvádzajú, že v 70-80% prípadov zastavení 
obehu v prednemocničnom prostredí sa nepodarí krvný obeh obnoviť na 
mieste. Odporúčania ERC 2015 taktiež uvádzajú, že by resuscitačný tím 
v prednemocničnom prostredí mal zvážiť transport pacienta s náhlym 
zastavením krvného obehu do nemocnice pri pokračujúcej KPR ak ide 
o nasledujúce situácie alebo ich kombináciu:  
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• Iniciálnym rytmom na EKG bola fibrilácia komôr alebo 
bezpulzová komorová tachykardia 

• Predpokladanú reverzibilnú príčinu náhleho zastavenia krvného 
obehu sa nepodarilo odstrániť 

• Náhle zastavenie krvného obehu vzniklo v prítomnosti posádky 
ZZS 

• Podarilo sa aspoň dočasne obnoviť krvný obeh pacienta 
Zároveň nesmie byť prítomné žiadne z kritérií ukončenia resuscitácie, 
ktorými sú ohrozenie bezpečnosti zdravotného personálu, objavenie 
smrteľného zranenia alebo ireverzibilných známok smrti alebo asystólia 
trvajúca viac ako 20 minút napriek pokračujúcej rozšírenej resuscitácii 
pri absencii reverzibilnej príčiny zastavenia krvného obehu.3 Pre túto 
populáciu pacientov otvára využitie pomôcok na mechanické kompresie 
hrudníka cestu k odstráneniu reverzibilnej príčiny zastavenia krvného 
obehu a dáva im šancu na prežitie inak fatálneho stavu. Náhle zastavenie 
krvného obehu v mimonemocničnom prostredí vzniká najčastejšie 
v dôsledku akútneho infarktu myokardu.1 Pacienta s akútnym infarktom 
myokardu je možné transportovať na perkutánnu koronárnu intervenciu, 
ktorú je možné vykonať aj pri kontinuálnej resuscitácii s využitím 
mechanických kompresií hrudníka.4 Rozhodnutie o transporte pacienta 
pri pokračujúcej KPR by malo byť prijaté do 10 minút od začiatku 
rozšírenej resuscitácie.3 Manuálne kompresie hrudníka pri resuscitácii 
počas jazdy v ambulancii ZZS predstavujú riziko pre zdravotnícky 
personál. Pomôcky na mechanické kompresie toto riziko odstraňujú 
a umožňujú tiež neprerušované kompresie počas manipulácie 
s pacientom pri jeho transporte do ambulancie ZZS. V prípade náhleho 
zastavenia krvného spôsobeného embolizáciou do artérie pulmonalis, 
hypotermiou alebo intoxikáciou je popri terapii týchto reverzibilných 
príčin indikovaná prolongovaná resuscitácia. Pomôcky na mechanické 
kompresie hrudníka umožňujú zabezpečenie konštantného srdcového 
výdaja počas tejto terapie, eventuálne môžu slúžiť ako premosťovacia 
terapia do napojenia pacienta na mimotelový obeh.  
Úspešné využite akejkoľvek techniky je závislé na výučbe a tréningu. Pre 
nedostatočne vycvičený tím môžu predstavovať zdroj nadmerného 
prerušovania kompresií hrudníka a tým byť pre pacienta škodlivé. 
Manuálne kompresie hrudníka vždy predchádzajú použitiu prístroja na 
mechanické kompresie hrudníka. Je potrebné zabezpečiť minimalizáciu 
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prerušenia kompresií hrudníka počas inštalácie a spustenia prístroja pri 
prechode na mechanické kompresie hrudníka. Z tejto požiadavky 
vyplýva nutnosť vzdelávania a tréningu personálu. 
 
Kľúčové slová: Zastavenie krvného obehu, kardiopulmonálna 
resuscitácia, mechanické kompresie hrudníka, reverzibilné príčiny 
zastavania krvného obehu 
  
e-mail: michalov.martin@gmail.com 

POSÁDKA RZP A ODPORÚČANIA ERC 2015 – PRAKTICKÁ 
UKÁŽKA ROZŠÍRENEJ RESUSCITÁCIE TÍMOM SRR 

Mária Michalovová, Patrik Brna, Martin Michalov, Jozef Köppl 
 

Slovenská resuscitačná rada 
 
Európska resuscitačná rada (ERC) nie je len autorom odporúčaných 
postupov pri kardiopulmonálnej resuscitácii. Má vytvorený 
prepracovaný systém ich výučby, ktorý je založený na aktuálnych 
pedagogických a psychologických poznatkoch. Pre zdravotníckych 
pracovníkov je určený kurz Advanced life support Provider (ALS 
Provider), ktorého obsahová náplň pozostáva z rozšírenej resuscitácie a 
starostlivosti o kriticky chorého pacienta, ktorého životné funkcie sú 
bezprostredne ohrozené. Slovenská resuscitačná rada (SRR) ako národný 
partner ERC pre Slovenskú republiku organizuje tieto kurzy od roku 
2016, od roku 2018 sú kurzy vyučované v slovenskom a českom jazyku. 
Vychádzame z premisy, že nie je dostatočné odporúčania ERC 2015 iba 
čítať, je potrebné aj vidieť ich uplatnenie v praxi. V mimonemocničnom 
prostredí je úloha posádky ambulancie zdravotnej záchrannej služby pri 
poskytovaní neodkladnej starostlivosti o kriticky chorého pacienta 
zložitejšia oproti práci kolegov v nemocniciach. Obmedzené materiálno 
technické zabezpečenie, neznáme prostredie, nedostatok relevantných 
informácií o pacientovi, často stiesnené priestory, zvedavé pohľady 
okoloidúcich, príbuzní sledujúci každý náš krok, to je len zlomok vecí s 
ktorými sa musí resuscitačný tím v teréne vysporiadať. Ešte zložitejšej 
situácii čelí dvojčlenná posádka RZP pasujúca sa s „nedostatkom rúk“. 
Ich postup pri resuscitácii vedenej podľa kritérií odporúčaní ERC 2015 
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musí byť preto ešte prepracovanejší, ich práca koordinovanejšia a 
komunikácia zrozumiteľnejšia, aby sa zabránilo zbytočnému 
prerušovaniu kompresií a časovým stratám. Radi by sme účastníkom 
kongresu sprostredkovali ukážku poskytovania rozšírenej resuscitácie v 
podaní inštruktorov ALS Provider kurzu. V trvaní približne 10 minút 
bude resuscitačný tím zložený z dvoch inštruktorov riešiť modelový 
scenár náhleho zastavenia krvného obehu v mimonemocničnom 
prostredí v úlohe posádky RZP. Hlavným cieľom aktivity je ukázať v 
praxi, ako by malo vyzerať dôsledné dodržiavanie odporúčaní ERC 2015 
a využitie netechnických zručností pri tímovej kooperácii. Na záver 
scenára prebehne ukážka debriefingu a podania spätnej väzby 
inštruktormi vedúcimi scenár, čím poodhalíme prepracovaný systém 
výučby, ktorý ERC používa pri vzdelávaní na ALS Provider kurzoch. 
 
Kľúčové slová: ALS Provider, výučba KPR, ukážka postupu, náhle 
zastavenie obehu v mimonemocničnom prostredí 
 
e-mail: maria.jelenikova@gmail.com 

DE WINTER V MÁJI - kazuistika 
Roman Miletskyi	

 
Falck Záchranná a.s. Košice 

 
Včasný manažment liečby akútneho STEMI je oblasťou, ktorá v rámci 
poskytovania zdravotnej starostlivosti prešla radikálnou štandardizáciou. 
V súčasnosti na Slovensku sa starostlivosť o týchto pacientov odráža od 
platnej legislatívy vo forme  usmernenia MZ SR aj od odporúčaní 
odborných spoločností. Európska kardiologická spoločnosť (ESC) v 
ostatných rokoch vydala množstvo odporúčaní a dokumentov konsenzov 
odborníkov. Podľa ESC guidelinov 2017 ekvivalenty STEMI sú 
indikáciami pre urgentnú PCI.  
Autor popisuje kazuistiku 40-ročného muža so stenokardiou a de 
Winterovými T vlnami na EKG. Po podaní štandardnej liečby AKS počas 
transportu do kardiocentra sa EKG normalizuje. Na koronarografii bola 
zistená 90% stenóza proximálnej RIA a 75% stenóza RCX. PCI s 
implantáciou DES na RIA a RCX bola realizovaná s dobrým efektom.  
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Autor  v svojej prezentácii zdôrazňuje fakt, že 2% pacientov s akútnou 
oklúziou proximálnej RIA nemajú obraz STEMI, ale majú ascendentné 
ST depresie a vysoké hrotnaté T vlny vo zvodoch V1-V6 (de Winterové 
T vlny). Tieto 2% tvoria hlavne mladší muži s hypercholesterolémiou. 
Wellensov syndróm je známkou kritickej stenózy proximálnej RIA, ktorá 
sa v priebehu týždňa zmení na oklúziu. Autor presadzuj názor, že pokiaľ 
chceme vyhovieť súčasným odporúčaniam v manažmente akútneho 
STEMI, je nutné upriamiť väčšiu pozornosť na edukáciu lekárov aj 
záchranárov ohľadom ekvivalentov STEMI. 
 
Kľúčové slová: ekvivalenty STEMI, Wellensov syndróm, de 
Winterové T vlny, koronarografia 
 
e-mail: romanmiletsky@mail.ru 

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA: KOMPLIKACE BĚHEM 
TRANSPORTU 

Kateřina Ningerová	
 

ZZS JmK, ÚO Znojmo 
 
Náhle vzniklé příznaky cévní mozkové příhody (CMP) umožňují díky 
exaktně daným triážovacím kriteriím v ČR rychle, přesně a správně 
vyhodnotit situaci, zajistit pacienta pro bezpečný transport a směrovat 
kriticky nemocného pacienta na pracoviště k tzv. adekvátnímu ošetření. 
Logistika tohoto postupu zajišťuje pro pacienta ten nejrychlejší a 
nejefektivnější postup při léčbě náhlého postižení mozku s cílem co 
nejmenšího poškození mozkových buněk, mozkové tkáně a tedy i jeho 
nejlepšího out come score (OCS) resp. Barthelové indexu (test 
soběstačnosti).   
Po vyhodnocení anamnestických a klinicky zřejmých dat (jeden ze tří 
příznaků hlavních nebo minimálně dva s osmi příznaků vedlejších) je 
triáž pozitivní pacient bez zbytečného zdržení zajištěn pro šetrný 
transport a po avizu na pracoviště komplexního cerebrovaskulárního 
centra nebo iktového centra po celou jeho dobu osobně vizuálně a 
přístrojově sledován. Posádka musí znát možné komplikace transportu 
pacienta s přímým ohrožením vitálních funkcí z důvodů cerebrální 
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dysfunkce, být na ně připravena a adekvátně reagovat léčebně i logisticky 
při jejich vzniku. Sledování dynamiky změn cerebrálních a 
extracerebrálních, jejich léčba a odstranění, zápis a předání informací 
lékaři iktového týmu (jako dalšímu v kontinuální urgentní péči) jsou 
vedle časového okna klíčové pro maximální benefit pacienta s akutní 
CMP.  
Z našich více než pětiletých statistických sledování vyplývá, že k 2/3 
těchto pacientů je vyslána posádka RZP a je proto nutné naše nelékařské 
profesionály v tomto smyslu účelně a efektivně edukovat a také upravit 
jejich kompetence tak, aby nebyla bezpodmínečně nutná konzultace 
léčby těch nejčastějších komplikací, která je příčinou zbytečného 
zdržení.  
V krátké interaktivní prezentaci si dovolím některé základní náhlé 
poruchy představit a společně s vámi dojít k co nejúčelnějšímu a 
minimálně kontroverznímu postupu. 
 
Kľúčové slová: Cévní mozková příhoda. Přímé ohrožení vitálních 
funkcí. Mozková dysfunkce. Zajištěný a bezpečný transport. Cerebrální 
a extracerebrální příčiny komplikací transportu. Arytmogenní příčiny a 
hypertenze. Křeče a křecové stavy. 
 
e-mail: ningerova@icloud.com 

KPR U INTOXIKOVANÉHO ADOLESCENTA 
Oleksandr Opanasenko, Alžbeta Kalužníková	

 
Falck Záchranná a.s. 

 
Lekár záchrannej zdravotnej služby v úlohe lekára prvého 

kontaktu musí mať skúsenosti s riešením kritických stavov u pacientov, 
s ich vývojom, musí vedieť predvídať možné komplikácie a promptne 
reagovať na zmenu stavu pacienta. Kazuistika popisuje prípad 
intoxikácie 17 ročného adolescenta pri suicidálnom pokuse, s následnou 
úspešnou resuscitáciou, nasledovanou krátkou arytmickou búrkou 
a rozsiahlym metabolickým rozvratom.  

Popis kazuistiky: Hlásenie KOS – 17 ročný pacient nájdený ráno 
matkou v izbe, nepreberá sa, asi je opitý. Pri príchode posádky na adresu 
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pacient leží na posteli, oblečený, bledý, prítomné bradypnoe, GCS 5-6 
bodov, slabšia reakcia na algický podnet. Matka ho nevidela od večera. 
Okolo pacienta sa nachádzajú poloprázdne fľaše od alkoholu, cigarety 
a popol, rozbalené striekačky s ihlami, škvrny od krvi a zvratky na 
posteli. Na predlaktí sú známky vpichu v kubitálnej jamke. Pri posteli sa 
nachádzajú prázdne blistre od Xanaxu a Neurolu, na stole list na 
rozlúčku. Podľa matky je sledovaný psychiatrom pre depresiu a poruchu 
správania. Pacient je hypotenzný, s nízkou saturáciou kyslíkom, 
bradykardický. Zaistené dve i.v. linky, intubovaný, ponechaný na 
spontánnej ventilácii. Na EKG je prítomný sínusový rytmus a vysoké T 
vlny. Podávaná je infúzna liečba, katecholamíny, 
antidotum benzodiazepínu. Počas transportu do sanitného vozidla je 
pacient kontinuálne monitorovaný. Postupne dochádza k rozvoju 
bradykardie s výraznou hypotenziou, s následným zastavením obehu. 
Posádka zahajuje kardiopulmonálnu resuscitáciu v trvaní 11 minút, s 
epizódou komorovej fibrilácie. Po podaní výboja 200 joulov dochádza k 
obnoveniu rytmu s následnou tachykardiou typu Torsades a komorovou 
tachykardiou, s nutnosťou elektrokardioverzie o sile 200 joulov. Po 
kardioverzii je pacient hemodynamicky stabilizovaný, na UPV, 
odovzdaný posádke VZZS s nasledujúcim transportom na DKAIM UN 
Martin. V nemocnici sú vo vstupných odberoch nasledujúce hodnoty: 
kreatinín 508, ALT 103, AST 49, CK 28, myoglobín 3497, kálium 9,6, 
pH 6,93, pozitívne benzodiazepíny a THC v moči, v krvi etanol. Pacient 
dlhodobo hospitalizovaný na KAIM, na UPV s nutnosťou tracheostómie, 
pre oligoanúriu indikovaná akútna dialýza. Na CT mozgu sú prítomné 
viacpočetné ischémie so symetrickým výskytom v mozočkových 
hemisférach. Postupne je u pacienta znižovaná analgosedácia, na 13. deň 
je odpojený od UPV, hemodynamicky stabilizovaný, spontánne 
ventilujúci s O2-podporou, diuréza spontánna, dostatočná, preto je 
preložený na detskú JIS do spádu. Po šiestich týždňoch je indikované 
kontrolné psychiatrické konzílium, kde je pacient aktuálne bez anxiozity, 
orientovaný miestom, časom je orientovaný nepresne, suicidálne 
myšlienky popiera, prítomné postupné zlepšovanie kognitívnych funkcií. 
Detským neurológom indikovaná hyperbarická oxygenoterapia, pacient 
v klinicky stabilizovanom stave preložený za účelom ďalšej liečby. 
Autori kazuistiky predpokladajú,  že v budúcnosti počet podobných 
prípadov môže stúpať, preto sme nútení neustále rozširovať naše 
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vedomosti v danej problematike a pri diferenciálnej diagnostike 
reverzibilných príčin pri náhlom zastavení obehu nevynechať ani 
možnosť intoxikácií drogami alebo liekmi. 
 
Kľúčové slová: intoxikácia, adolescent, KPR, sebapoškodenie, 
kardioverzia 
 
e-mail: analginer0@gmail.com 

SEKUNDÁRNÉ TRANSPORTY KRITICKY CHORÝCH 
PACIENTOV 

Oleksandr Opanasenko1, Viliam Sládek2	

 
1Falck Záchranná a.s. 

2Krajské operačne stredisko ZZS Žilinského kraja 
 

Cieľom sekundárneho transportu je bezpečný a šetrný prevoz 
pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami, s kontinuálnym 
monitoringom vitálnych funkcii a minimalizáciou možných poškodení 
a komplikácií, s nutnosťou ich okamžitého riešenia. Každoročne 
posádky ZZS Falck Záchranná vykonajú viac ako 13 000 sekundárnych 
transportov, čo je približne 7,0 až 7,8 % z celkového počtu výjazdov. 
Ročne počet sekundárnych transportov uskutočnených „ostrými“ 
ambulanciami narastá o 0,1 - 0,2%.  

Prevažná časť sekundárnych transportov (viac ako 85 %) patrí 
do skupiny rutinných prevozov pacientov z vyšších špecializovaných 
pracovísk do spádových nemocníc, s potrebou monitoringu základných 
vitálnych funkcií a minimálnou liečbou, alebo aj bez nej. Tieto výjazdy 
realizujú RZP posádky, pritom niektoré s nich, okrem vyťaženia 
v zmysle primárnych výjazdov, strávia na sekundárnych transportoch aj 
50% pracovného času. Zostávajúci počet sekundárnych transportov sa 
realizuje pomocou lekárskych posádok záchrannej zdravotnej služby, 
ktoré vykonávajú zložitejšie transporty a to hlavne prevozy pacientov 
v akútnych stavoch. Ide o transporty pacientov na UPV, 
s hemodynamickou nestabilitou, hrozbou akútneho krvácania a iných 
stavoch, ktoré potrebujú prítomnosť lekára a v prípade vzniknutia 
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komplikácií prevyšujú kompetencie zdravotníckych záchranárov, a to aj 
po ich aktuálnych navýšeniach.  

Transport nestabilných pacientov okrem určitej profesionálnej 
skúsenosti lekára v posádke vyžaduje aj prítomnosť materiálno-
technického vybavenia ambulancie. K takémuto vybaveniu patria 
ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu s viacerými režimami, 
možnosťou nie len objemovo, ale aj tlakovo riadenej ventilácie, režimom 
neinvazívnej ventilácie, možnosťou monitoringu kapnografie. Okrem 
toho sú v sanitnom vozidle potrebné infúzne lineárne dávkovače liekov, 
lehátka s integrovaným vákuovým matracom pre väčší komfort 
a bezpečnosť počas transportu pre pacientov po traume, pomôcky na 
zabezpečenie tepelného komfortu, lieky vrátane analgetík, sedatív 
a infúznych roztokov. Dlhotrvajúce transporty, ako napríklad repatriačné 
transporty z iných krajín na Slovensko, sú náročne v zmysle nutnosti 
dlhšej autonómnosti sanitného vozidla, prítomnosti väčších zásob 
kyslíka, potrebný je navýšený počet personálu (dvaja vodiči). 
Vznik vysoko špecializovaných zdravotníckych pracovísk, zameraných 
na riešenie ťažkých akútnych stavov, ako napr. kardiocentrá s PKI, 
trombolytické pracoviská, pracoviská invazívnej rádiológie a celková 
tendencia centralizácie nemocníc na Slovensku vytvárajú predpoklad 
nárastu počtov sekundárnych transportov v najbližších rokoch. 
Odpoveďou integrovaného záchranného systémy by mala byť 
pripravenosť na tento nárast, vytvorenie dodatočných špecializovaných 
pracovísk ZZS, určených na sekundárne transporty, s potrebným 
vybavením ambulancii, a celková optimalizácia systému so zámerom na 
rozšírenie kompetencie záchranárov v rámci sekundárnych transportov. 
 
Kľúčové slová: kritický pacient, sekundárny transport, indikácie k 
transportu, technické vybavenie ambulancie 
 
e-mail: analginer0@gmail.com 
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DIALÝZA – MÝTY A FAKTY 
Zlata Pastvová 

 
BBraun Avitum s. r. o. Dialyzačné centrum Pezinok, 

M. R. Štefánika 10 
 

Zlyhanie obličiek môže prekvapiť kohokoľvek bez ohľadu na vek, rasu 
či pohlavie. Nielen v laickej, ale i odbornej spoločnosti sa šíria 
nepravdivé informácie, ktorým čelia zamestnanci dialyzačných stredísk. 
Hovoríme o mýtoch, ktoré vysvetlím v prednáške. Indikácia a samotná 
liečba dialýzou je v kompetencii nefrológa a dialyzačného lekára. 
Rozlišujeme akútnu a chronickú eliminačnú liečbu. Každá z nich má 
prísne indikačné kritéria. Zameriam sa na chronickú dialýzu. 
Registrujeme nárast pacientov v pokročilom séniu, tzv. krehkých, kde 
dominujú klinické známky urémie pri kardiorenálnom zlyhávaní, 
komplikáciách diabetu či poliekových poškodení. Liečba je úplne 
hradená zo zdravotného poistenia, kde je rešpektovaný počet 12 hodín 
dialýzy v týždni a dosahovaný koeficient účinnosti KT/V 1,2. Možnosti 
voľby metódy liečby chronického obličkového zlyhávania, je 
vzájomným dialógom pacienta, príbuzných a lekárov-špecialistov. 
Rozlišujeme hemodialýzu a peritoneálnu dialýzu. Obe metódy sú 
bezbolestné, umožňuje u mladších pacientov pokračovať v pracovnom 
živote, dovolenkovať nielen u nás, ale i v zahraničí. U tých, kde je 
prehodnotený zdravotný stav a nie sú kontraindikácie zaradenia na 
čakaciu listinu transplantácie, je dialýza prechodnou metodikou. 
 
Kľúčové slová: zlyhanie obličiek, liečba, dialýza 
 
e-mail: zpastvova@gmail.com 

HYPERKALIÉMIA 
Zlata Pastvová 

 
BBraun Avitum s.r.o dialyzačné stredisko Pezinok 

 
Hyperkaliémia patrí medzi základné rizikové laboratórne odchýlky u 
dialyzovaných pacientov. Pri stanovení diagnózy musíme mať istotu, že 
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neide o pseudohyperkaliémiu, ktorá môže byť podmienená nesprávnym 
odberom. Cvičenie  končatiny pred odberom spôsobí zvýšené 
uvoľňovanie draslíka zo svalov do ECT, ďalej môžu byť uvolňované 
ióny z erytrocytov, hemolýza ak nie je centrifugovaná krv do hodiny, 
dlhší transport do laboratória. Klinické zmeny u dialyzovaných pacientov 
sú výrazné, pomalá chôdza, nevládnosť, letargia, svalová slabosť. 
Objektivizujeme na ekg  bradyarytmiu  a hrotnaté vlny T. Najrizikovejšie 
sú však arytmie, s obrazom náhlej smrti  
 
Kľúčové slová: ECT draslík dialyzovaný pacient 
 
e-mail: zlata.pastvova@bbraun.com 

PĽÚCNY EDÉM TROCHA INAK 
Zlata Pastvová 

 
BBraun Avitum s. r. o. Dialyzačné centrum Pezinok, 

M. R. Štefánika 10 
 
“Pľúcny edém kardiálnej etiológie vznikne vtedy, keď sa zvyšuje 
enddiastolický objem aj tlak v ľavej komore, zvyšuje sa tlak v ľavej 
predsieni a pľúcnych kapilárach, ktoré sa distendujú. Pri intaktnej funkcii 
pravej komory a zatiaľ nezmenenom venóznom návrate sa stále zvyšuje 
objem krvi v pľúcnom riečišti a dochádza k prestupu tekutín z kapilár.” 
[Dobiáš V.: Repetitórium urgentnej medicíny: Kardiogénny edém pľúc. 
Via pract., 2007, roč. 4 (11): 534 535]. U dialyzovaných pacientov 
rozlišujeme dva základné druhy cievnych prístupov, AV fistula a 
centrálny venozny katéter, V akútnych stavoch je dôležitá základná 
informácia pri poskytovaní intervencie v pozícii urgentnej medicíny: Je 
zachovaná reziduálna diuréza?, Pri úplnej anúrii je malé percento 
účinnosti liečby v úvode diuretikami,   pri vysokých rizikách hypoxémie, 
nutné pristupovať k riadenej ventilácii a následne kontaktovať dialyzačné 
pracovisko v blízkosti jednotiek intenzívnej starostlivosti, V tomto 
prípade je pomoc ultrafiltrácia často suchá ultrafiltrácia ak nie je závažná 
hyperkaliémia. Pri zachovanej diuréze, prvou liečbou sú vysoké dávky 
diuretík a nitrátov, kde znižujeme preloud aj afterloud, máme časovú 
rezervu k realizácii dialýzy. Mimoriadna obozretnosť pri cievnom 
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prístupe typu aVF,  ťažká hypotenzia pri pľúcnom edéme ho poškodzuje, 
pri centrálnych venoznych katetroch, ak nie je možná kanylácia 
perifernej žily a chceme ho použiť k aplikácii liekov , nesmieme 
zabudnúť odstrániť zátky, kde je často neriedený heparín, jeho 
kombinácie dokonca i  urokináza. Menej často sa vyskytuje pľúcny edém 
u peritoneálnych pacientov, Súvisí väčšinou s rozvojom akútnej 
peritonitídy, následnej reaktívnej hypertenzie eventuálne väčšiemu 
prestupu roztoku do dutiny brušnej pri porušení celistvosti membrány . 
Kardiovaskulárne ochorenia, ischemická choroba srdca, zmeny chlopní 
či arytmie sú najčastejšou príčinou zlyhávania v oboch obehoch u našich 
pacientov, ale základnou príčinou  je hyperhydratácia, ktorá vzniká 
nedodržiavaním príjmu tekutín. Riadime sa reziduálnou diurézou, ktorá 
však v mnohých prípadoch je odhadovaná pacientom, od jednej 
procedúry do druhej je to 2 % suchej hmotnosti. (hmotnosť zbavená 
tekutín) 
Kontrola tejto  hmotnosti je realizovaná metodikami ( critline event BCM 
meraním), často realizujeme kontrolu tekutiny v tretích priestoroch, 
pľúcne výpotky, ascites, či perikardiálny výpotok vyšší ako 300 ml 
sonografiou. V laboratórnych parametroch je riziková nízka hladina 
albumínu, sodíka či vysoká hodnota draslíka a vápnika. Zlyhávanie v 
malom obehu tvorí 60 % úmrtnosti našich pacientov. K redukcii 
mortality, morbidity a rýchlej rekompenzácie je potrebný 
multidisciplinárny prístup. 
 
Kľúčové slová: pľúcny edém; reziduálna diuréza; cievny prístup; 
anúria 
 
e-mail: zpastvova@gmail.com 

REZISTENTNÁ HYPERTENZIA 
Zlata Pastvová	

 
BBraun Avitum s. r. o. Dialyzačné centrum Pezinok, 

M. R. Štefánika 10 
 

Patogenetické mechanizmy sú všeobecne známe, retencia nátria, zvýšená 
hladina RAAS, zvýšená aktivita sympatika, sekundárna 
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hyperparatyreoza s vysokými hladina vápnika v bunkách navodzujúca 
vazokonštrikciu. Iatrogénne v liečbe je negatívny účinok erytropoetínov 
pri renoprívnej anémii, chýbanie nočného poklesu tlaku krvi, či anúria. 
Diuretická liečba dominuje, lebo manifestná či subklinická hypervolémia 
je prítomná u väčšiny pacientov. Používame zásadne slučkové diuretiká, 
skôr v jednej dávke , ktoré pauzujeme v deň dialýzy. Blokátory Ca 
kanálov, dihydropiridínová skupina je viac užívaná u pružníkovej 
hypertenzie. Vazodilatátory minoxidil refraktérne a majú vysoké 
nežiaduce účinky v podobe tachykardie a retencie sodíka. ACE 
inhibotory sú rizikové pre hyperkaliémiu, zablokovanie sekrécie 
aldosterónu a angiotenzínu II. Potom sme nútení používať iónomeniče a 
bikarbonát mimo dní dialýzy. β Blokátory (2 receptory) vháňajú draslík 
do buniek, preto treba používať neselektívne. Vo všeobecných 
odporúčaniach sú kľúčové centrálne účinkujúce lieky – α metyldopa, 
rilmenidín, moxonidín, alebo periférne α adrenergné (doxazosín a 
urapidil). Pri hypertenznej kríze je populárne podávanie MgSO4 i.v. 
formou, ktoré neodporúčame, skôr voliť podľa EKG, labetalol, urapidil 
či nitráty. Dialyzovaní pacienti mávajú dosť často hypertenziu závažného 
stupňa. Príčinou je okrem renoparenchýmovej príčiny aj renovaskulárna. 
Dosť často nepoznaná ostiálna stenóza renálnej artérie, 
angiomyodysplázia renálnej artérie, duplicitné renálne artérie. Je dôležité 
tieto nálezy detekovať pri prvej návšteve na nefrologickej ambulancii. 
Manifestujú sa už pri zachytení hypertenzie benígneho typu, každá nová 
hypertenzia vyžaduje realizáciu sonografie, ktorá odhalí asymetriu 
veľkosti obličky, ktorá indikuje doplerovské vyšetrenie a následne 
CTAG. 
Častokrát už zaradený pacient v dialýze absolvuje nefrektomiu, ktorá je 
dôvodom rezistentnej hypertenzie. V pátraní po sekundárnych príčinách 
hypertenzie je potrebné vylúčiť adenómy nadobličiek, ochorenia štítnej 
žľazy a podobne. Pri závažnej hypertenzie pri nízkych nefropatiách kde 
eGF dosahuje cez 1,0 ml/sec, prichádza do úvahy ablácia dráhy, ktorá je 
riešením finálnym, viacnásobná medikácia -9-10 kombinačná je 
nahradená jedným až dvoma preparátmi. 
 
Kľúčové slová: hypertenzia stenóza obličkovej tepny liečba 
 
e-mail: zpastvova@gmail.com 
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GERIATRICKÍ PACIENTI Z POHĽADU NEODKLADNEJ 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Július Pavčo, Ľuboslava Pekárová 
 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 
 

Téma „Geriatrickí pacienti z pohľadu neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti“ je aktuálna nielen z pohľadu demografického 
(populácia v seniorskom veku stále rastie), ale aj z pohľadu 
vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť vrátane otázky 
kvality života seniorov. Starnutie populácie je zaznamenávané 
celosvetovo, nielen vo vyspelých krajinách sveta. Súčasný 
demografický trend je charakteristický  klesajúcou pôrodnosťou, 
zvyšovaním strednej dĺžky života, znižovaním úmrtnosti a nárastom 
skupiny veľmi starých ľudí (nad 80 rokov). Vzhľadom k neustále sa 
zvyšujúcemu počtu seniorov a špecifickému priebehu i prejavom ich 
ochorení je potrebné sledovať príčiny a okolnosti akútnych resp. 
urgentných zdravotných stavov a reagovať na ich meniace sa spektrum 
v praxi.  U seniorov je charakteristické, že celá škála ochorení 
prebieha odlišne  a atypicky na rozdiel od chorôb vyskytujúcich sa v 
mladšom veku. Je to spôsobené fyziologickými zmenami, ktoré 
postihujú jednotlivé orgánové systémy.  Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti je nutné osobám vo vekovej skupine nad 65 rokov, ale 
nielen im, venovať pozornosť a sledovať, ako sa ich zdravotný stav 
vyvíja a včas vyhľadávať adekvátnu pomoc. Operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky v zmysle zákona 
579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a zmene a doplnení 
niektorých zákonov riadi, koordinuje a vyhodnocuje činnosť 
záchrannej zdravotnej služby. V rámci analýz môžeme potvrdiť, že 
počet zásahov ambulancií ZZS k seniorom tvorí viac ako tretinu počtu 
všetkých zásahov a má stúpajúci trend, ktorý je ovplyvnený viacerými 
faktormi. Polymorbidita pacientov, redukcia lôžkového fondu 
zdravotníckych zariadení či zatvorenia niektorých nemocníc a v 
neposlednom rade nie vždy adekvátna primárna starostlivosť vedú k 
častejšiemu zaťažovaniu liniek tiesňového volania, čo sa v konečnom 
dôsledku odzrkadľuje na rastúcom počte zásahov k menej naliehavým 
stavom. Špecifickým problémom sú chronicky dlhodobo chorí 
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pacienti, kde operátori LTV veľmi citlivo musia riešiť nielen 
zdravotný stav, ale niekedy aj sociálnu situáciu pacientov. Vyslanie 
ambulancie ZZS nie vždy je riešením, čo si však príbuzní 
neuvedomujú. Ťažisko problému sa presúva následne na oddelenia 
urgentných príjmov, ktoré sú zahltené geriatrickými pacientami a 
nedokážu plniť primárne na čo boli zriadené. Ako z vyššie uvedeného 
vyplýva, starostlivosť o seniorov má svoje špecifiká a zaťažovanie 
systému NZS poukazuje na neudržateľnosť v systéme neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti, ktoré nás núti zamyslieť sa nad okamžitým 
komplexným riešenie daného stavu. 
 
Kľúčové slová:  
 
e-mail: julius.pavco@155.sk, luboslava.pekarova@155.sk 

EXITUS V RZP POSÁDKACH 
Matej Polák1, Alena Dudeková2,3 

 
1ZaMED s.r.o 

2ZZS Bratislava 

3SZU v Bratislave, FOZOŠ, Katedra Urgentnej zdravotnej starostlivosti 

 
V ostatných rokoch sme svedkami rýchlo sa meniaceho systému 

práce v záchrannej zdravotnej službe (ďalej „ZZS“) na Slovensku. 
Jednou z hlavných oblastí zmien je rozsah a náročnosť práce 
zdravotníckych záchranárov v posádkach rýchlej zdravotnej pomoci 
(ďalej „RZP“). V minulom roku došlo k významným zmenám v oblasti 
elektronizácie zdravotníctva (spustenie projektu eZdravie), ktoré okrem 
nových povinností pre posádky ZZS prinieslo zároveň aj príležitosť pre 
skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň v roku 
2018, po transformácií ďalších posádok z typu rýchlej lekárskej pomoci 
(ďalej „RLP“) na typ RZP, sa zaviedol do praxe aj nový postup posádok 
RZP pri náleze mŕtveho tela na mieste zásahu ZZS. V minulosti sa pri 
podobných prípadoch postupovalo privolaním RLP posádky a 
nevyužívali sa všetky zákonom dané možnosti postupu posádok RZP. 
Účelom nového postupu je zvýšenie dostupnosti posádok RLP znížením 
počtu zbytočných výjazdov týchto posádok ku konštatovaniu zjavného 
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exitu. V prípade, že posádka RZP dostane hlásenie o podozrení na mŕtvu 
osobu, posádka po príchode na miesto udalosti overí všetky skutočnosti. 
Ak posádka RZP potvrdí nález mŕtveho tela, spája sa prostredníctvom 
linky tiesňového volania 155 s lekárom Operačného strediska ZZS SR 
(ďalej „OS ZZS SR“). Na mieste udalosti si skutkový stav overuje 
vykonaním vyšetrenia a následne nahlasuje lekárovi OS ZZS SR svoje 
zistenia. Lekárovi záchranár odpovedá na jeho cielené otázky, ktoré 
zaznamená aj do Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby (ďalej 
„ZoZZSO“). Dokumentáciu ukončuje menom lekára, ktorý hlásenie o 
mŕtvej osobe prijal. Ten posádku RZP následne z miesta zásahu odvoláva 
a na miesto udalosti vysiela obhliadajúceho lekára. Posádka ZZS spolu s 
pacientovými dokladmi totožnosti necháva na mieste udalosti aj 
ZoZZSO. V prípade, že sa na mieste udalosti nenachádzajú žiadni 
svedkovia, spolupracuje sa s Policajným zborom Slovenskej republiky, 
ktorý zabezpečí potrebné opatrenia. Tento nový postup kladie zvýšené 
nároky na posádky RZP, ktoré doposiaľ neboli zvyknuté vykonávať 
riadne vyšetrenie potenciálne mŕtvej osoby. Najväčšie riziko predstavuje 
nesprávne označenie živej osoby za mŕtvu a následné neposkytovanie 
zdravotnej starostlivosti takejto osobe. Prezentácia predstavuje výsledky 
analýzy zdravotnej dokumentácie na vzorke mŕtvych pacientov, pri 
ktorých posádky RZP dvoch rôznych poskytovateľov ZZS postupovali v 
zmysle uvedeného nového postupu. Prezentácia sa zameriava na 
najčastejšie zaznamenávané  známky smrti, ktoré sú posádkami RZP 
uvedené v dokumentácii. Analyzuje aj prípady, kde bolo potrebné 
privolať posádku RLP a naopak, v ktorých prípadoch došlo ku vyriešeniu 
exitu lekárom OS ZZS SR prostredníctvom RZP posádky a 
obhliadajúceho lekára. Analýza obsahuje ako ZoZZSO, ktoré sú 
vyplňované elektronickou formou, tak aj záznamy vyplňované bez 
elektronického záznamu, klasickým ručným spôsobom. Na základe 
zistení je možné konštatovať, že v sledovaných prípadoch nedošlo k 
závažnejším pochybeniam posádok RZP pri zistení mŕtveho tela. 
Posádky RZP sa v praxi pri nájdení mŕtveho tela zameriavajú na 
podstatné klinické známky smrti, ktoré v spolupráci s lekárom OS ZZS 
SR dokážu identifikovať a riadne zaznamenať do ZoZZSO. V mnohých 
prípadoch tiež posádky do ZoZZSO uvádzajú ďalšie skutočnosti, ktoré 
môžu byť významné z forenzného hľadiska. Taktiež sa ukazuje, že 
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elektronická podpora vedenia zdravotnej dokumentácie môže mať 
pozitívny vplyv na preukaznosť vedenia zdravotnej dokumentácie. 
 
Kľúčové slová: exitus, isté známky smrti, RZP, OS ZZS SR 
 
e-mail: polak.matej@zamed.sk, alena.dudekova@szu.sk 

AIRTRAQ SP V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI -  
NAŠE SKÚSENOSTI - kazuistika 

Nadiia Radvanska	
 

Falck Záchranná a.s. Košice 
 

Od polovice roka 2018 v  spoločnosti Falck Záchranná 
využívame v posádkach rýchlej lekárskej pomoci pomôcku pre 
zabezpečenie dýchacích ciest s názvom AIRTRAQ SP. Jedná sa 
o videolaryngoskop, ktorý slúži na zabezpečenie dýchacích ciest (DC) 
pri obtiažnej orotracheálnej intubácii (OTI) pacienta. Umožňuje OTI 
prakticky v každej polohe a takmer v 100% prípadoch. Uľahčuje plnú 
vizualizáciu DC, nevyžaduje nadmernú manipuláciu s hlavou pacienta, 
minimalizuje manipuláciu s lyžicou a traumatizáciu v krku pacienta 
počas OTI. Pomôcka AIRTRAQ SP sa skladá z 3 prvkov – optika (diel, 
určený na opakované použitie), jednorazová lyžica a očnica. Lyžica má 
špeciálne zakrivenie, ktoré nevyžaduje zavedenie do hĺbky krku, ale len 
do dutiny ústnej. Lyžicou vedie kanál, cez ktorý je zavádzaná klasická 
intubačná kanyla. Lekár smeruje intubačnú kanylu medzi hlasivky 
do trachei pacienta, pozerajúc pritom do očnice prístroja. Pomôcka  
umožňuje intubáciu pacienta napríklad z bočnej polohy (úzky priestor 
vedľa pacienta), či polohy v sede, tzv. obrátená intubácia (pacient 
zakliesnený v aute po dopravnej nehode). Taktiež uľahčuje prácu lekára 
počas obtiažnej intubácie – krátky krk, extrémna obezita, dislokácia DC, 
nádory DC, krvácanie z DC, opuch DC – Quinkeho edém, intubácie 
tehotných žien či detí.   

Bezpečná intubácia za pomoci AIRTRAQ SP: 

• poskytuje zväčšený obraz, 
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• nevyžaduje hyperextenziu krku, 
• dovoľuje intubáciu v akejkoľvek pozícii, aj po imobilizácii 

krčnej chrbtice, 
• umožňuje použitie v teréne  lekármi ZZS rôznych odborov, 

nie len z odborov urgentná medicína a  anestéziológia. 
 

Kazuistika v prezentácii opisuje vlastné skúsenosti autorky z rýchlej OTI 
pacientky v teréne, s následnou úspešnou KPR. Obtiaže s intubáciou 
spôsoboval nedostatočný prístup k pacientke v stiesnenom priestore. 
Ďalšou úspešnou intubáciou pomocou Airtaq SP bola aj úspešná 
intubácia 5 ročného dieťaťa s kraniocerebrálnym poranením. Táto 
pomôcka uľahčuje prácu lekára, ale taktiež časovo  urýchľuje OTI , čím 
zvyšuje šancu na prežitie pacienta. 
 
Kľúčové slová: zabezpečenie dýchacích ciest,  obtiažna intubácia, 
videolaryngoskop AIRTRAQ SP 
 
e-mail: nradvanska@gmail.com 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ZZS – AKTUÁLNÍ 
PROBLÉMY A VÝZVY 

Jiří Růžička, Josef Trefil, Pavel Hrdlička, Luděk Hejkal, Ivo Prcín, Jana 
Vidunová, Jan Kordík, Martin Brejcha 

 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 

 
Přeshraniční spolupráce dnes nabývá na významnosti. Různé záchranné 
služby ČR domlouvají se svými přeshraničními kolegy zásady předávání 
tísňových výzev a   pacientů, mnohdy za přispění různých projektů. 
Každá taková spolupráce je limitovaná způsobem předávání informací, 
jazykovou bariérou mezi zasahujícími   složkami. Operační střediska IZS 
ČR jsou dnes propojená Národním informačním systémem, který 
umožňuje on-line napříč republikou sdílet informace, polohy vozidel, 
předávat si zprávy k události. Naopak, při přeshraniční spolupráci žádný 
takový systém neexistuje a informace jsou předávány zastaralým faxem, 
příp. telefonem se zdlouhavým tlumočením - časové zdržení je v 
minutách a spolupráce je tím značně omezena. 
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Ve sdělení bude představen prototyp internetového portálu BABYLON, 
který takovou spolupráci řeší. Tento systém umožňuje být spuštěn v 
jazykové mutaci češtině/němčině na operačním středisku v ČR/Německu 
(Rakousku). Umožňuje operátorovi  předat na druhý ZOS lokalizaci 
události, umožňuje předat klasifikaci, požadované síly a prostředky. 
Klasifikace je zadávána výběrem   ze seznamu, což zajistí její správný 
překlad. Klasifikace je doplněna také výběrem ze seznamu i s jejím 
upřesněním (např. alergická reakce je doplněna jejími projevy, dopravní 
nehoda základním stavem zraněných atp). Systém umožňuje i předávání 
informačních zpráv, opět výběrem ze seznamu. Nová událost / zpráva je 
na cílovém ZOS akusticky signalizovaná, odesílající ZOS obdrží 
signalizaci jejího přečtení. Systém je dnes ve stavu funkčního prototypu, 
v provozu  mezi operačními středisky v Plzni a ve Weidenu. V 
budoucnosti je třeba ošetřit správu systému, jeho další rozvoj a 
implementace. 
Dále bude ve sdělení představena problematika zvládnutí mimořádné 
události s hromadným postižením osob, na jejíž likvidaci se podílí dvě 
různé záchranné služby. Tento problém byl konkrétně trénován v r. 2018 
na cvičení s 500 postiženými, na jehož zvládnutí se podílel německý 
BRK a  ZZS PK. Budou prezentovány problémy identifikované na tomto 
cvičení. 
 
Přeshraniční spolupráce je složitá i z hlediska legislativního. V České 
republice je t.č. stále absence zákonných norem, které by spolupráci 
činily bezproblémovou. Spolupráci akcentují politici na nejrůznějších 
úrovních, tato tendence má pouze chabou odezvu v legislativě. 
Přeshraniční spolupráce je finančně náročná. Na jejím zlepšování se 
podílí některé strukturální fondy EU, např. CÍL EUS - INTERREG. 
 
Kľúčové slová: přeshraniční spolupráce, KZOS 
 
e-mail: jiri.ruzicka@zzspk.cz 

EURÓPSKA MODULÁRNA POĽNÁ NEMOCNICA 
Marcel Sedlačko, Anna Kmecová 

 
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
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Skúsenosti z posledných veľkých katastrof, ktoré postihli svet od 

roku 2010 (zemetrasenie na Haiti, tajfún na Filipínach, kríza spôsobená 
ebolou), stále intenzívnejšie poukazovali na rezervy v poskytovaní 
zdravotníckej starostlivosti v postihnutých oblastiach sveta. Európsky 
mechanizmus civilnej ochrany (UCPM) v spolupráci so Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) vytvoril klasifikáciu zdravotníckych 
modulov (Emergency Medical Team, Type 1, 2, 3), podľa úrovne a 
rozsahu poskytovaných služieb. Spomínané ničivé katastrofy odhalili 
akútnu potrebu práve najvyšších kapacít – poľných nemocníc, ktoré by 
mohli byť nasadené na obdobie 6 až 8 mesiacov. 
Aktuálne Európa nedisponuje žiadnou WHO certifikovanou poľnou 
nemocnicou. Jej vybudovanie predstavuje enormné finančné náklady a 
jej nasadenie na takéto dlhé obdobie by nedokázala zabezpečiť žiadna 
krajina samostatne. V roku 2016 preto vzniklo konzorcium 9 organizácií 
z 8 krajín, ktoré myšlienku vybudovania takejto nemocnice vzalo za 
svoju a po získaní spolufinancovania zo zdrojov Európskej únie, ju 
začalo budovať v projekte nazvanom European Modular Field Hospital.  
Členmi konzorcia sú organizácie: 
- Civilná ochrana Talianska 
- Ministerstvo zdravotníctva Belgicka 
- Danish Emergency Management Agency – DEMA 
- Estonian Health Board 
- Francúzske Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a krízový 
manažment 
- Ministerstvo vnútra Rumunska 
- Johanniter-Unfall-Hilfe z Nemecka 
- Univerzita Lipsko 
- Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
Dva roky intenzívnych stretávaní, práce na štyroch nosných pilieroch 
(základné atribúty nemocnice, zdravotná starostlivosť, personál, 
tréningy, cvičenia a logistika), vyústilo do dvoch týždňových tréningov 
personálu budúcej nemocnice v Rumunsku, kde sa postupne na prácu v 
poľnej nemocnici, vrátane tréningu v prostredí virtuálnej reality, 
pripravilo okolo 80 lekárov, záchranárov, sestier, logistov a ďalšieho 
personálu.  
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V októbri 2018 sa v rumunskej Bukurešti konalo doposiaľ najväčšie 
cvičenie zdravotníckych modulov európskej civilnej ochrany ModEX, s 
účasťou viac ako 500 členov zahraničných  záchranných tímov a 1 500 
rumunských záchranárov, so scenárom ničivého zemetrasenia.  
Personál Európskej modulárnej poľnej nemocnice sa spojil s WHO 
certifikovanou poľnou nemocnicou Izraelskej armády, za 7,5 hodín 
spoločne postavili plnohodnotnú poľnú nemocnicu a v priebehu 
nasledujúcich 3 dní v nej spoločne ošetrili viac ako 300 pacientov. 
Nemocnica poskytovala komplexnú zdravotnú starostlivosť úrazovým i 
neúrazovým pacientom. Poskytovala služby od urgentného príjmu, cez 
oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, chirurgické oddelenie, 
všeobecné lôžkové oddelenie, oddelenie rádiológie, klinickej biochémie 
a lekárenskú službu.  
Práca v reálnej poľnej nemocnici v simulovanom prostredí prírodnej 
katastrofy, predstavovala  jedinečnú príležitosť prípravy pre 
vybudovanie európskej zdravotníckej kapacity najvyššej úrovne, určenej 
pre dlhodobé nasadenia v krízových oblastiach sveta. A Slovensko a 
slovenskí Samaritáni sú pri tom. 
 
Kľúčové slová: ničivé katastrofy, Európsky mechnizmus civilnej 
ochrany, Emergency Medical Team, poľná nemocnica 
 
e-mail: msedlacko@as-sr.sk 

„TIME IS BRAIN“  NA ODDELENÍ URGENTNÉHO PRÍJMU 
Anna Semanová	

 
Svet zdravia a. s., urgentný príjem, NsP Spišská Nová Ves 

 
Náhla cievna mozgová príhoda je urgentný stav pacienta, pri ktorom 
dochádza k netraumatickému poškodeniu mozgového tkaniva 
v dôsledku ischémie, čo tvorí až o 85% postihnutých pacientov.  
Zvyšných 15% spôsobuje poškodenie mozgu hemoragická príčina. Ide 
o ochorenie, ktoré patrí medzi najčastejšie invaliduzujúce, dokonca je 
radené ako tretia najčastejšia príčina úmrtia dospelej populácie.  
Za posledné desaťročie bolo vedecky dokázané, že úspešnosť liečby 
cievnej mozgovej príhody v akútnom štádiu, ako aj úmrtnosť, nezávisí 
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len od liečby, ale rozhodujúci pre prognózu pacienta je čas.  Čas od 
rozpoznania prvých príznakov a následného manažmentu 
prednemocničnej  a včasnej nemocničnej starostlivosti. Podľa 
zverejnených zdrojov, napriek dostupnej  liečbe náhlej cievnej mozgovej 
príhody , bolo na Slovensku akútne liečených  len 17, 5 % pacientov, pre 
neskorý príchod pacienta do nemocnice. 
Správna logistika pacienta s mozgovým iktom v prednemocničnej 
a skorej nemocničnej fáze minimalizuje časové straty napr. do podania 
trombolýzy. Výsledkom je záchrana života pacientov a ich následné 
prežívanie len s nepatrným neurologickým deficitom, alebo vrátenie 
pacienta do plnohodnotního života, bez neurologických ťažkostí. 
Cieľom prezentácie je priblížiť kooperáciu tímov ZZS a OUP v Spišskej 
Novej Vsi  v rámci manažmentu ischemickej cievnej mozgovej príhody 
v hyperakútnom štádiu , od doby aktivácie strokového tímu, až po 
odovzdanie pacienta na príslušné oddelenie. Porovnáme manažment 
ischemickej cievnej mozgovej príhody s použitím a bez použitia 
mobilnej aplikácie, s prezentovaním konkrétnych výsledkov 
v kazuistike.  
Zriadením oddelenia urgentného príjmu nastala optimalizácia 
manažmentu náhlej cienvnej mozgovej príhody v našej nemocnici, čo 
dokazuje množstvo úspešne liečených pacientov so zachovaním čo 
najvyššej kvality života. 
 
Kľúčové slová: Cievna mozgová príhoda, Manažment, Urgentný stav 
 
e-mail: hankasemanka@ gmail. com 

AJ BOLESŤ CHRBTA MÔŽE SKONČIŤ FATÁLNE 
Michaela Surmová, Tibor Ješík 

 
Life Star Emergency s.r.o., Limbach, RZP Trenčín 

 
Bolesti chrbta patria medzi časté výjazdy RZP posádok. V nasledujúcej 
kazuistike chceme poukázať na nutnosť dôkladného vyšetrenia každého 
pacienta, napriek bežným príznakom celkom bežnej diagnózy. 
Thorakalgie aj pri negatívnom  EKG náleze neznamenajú len 
vertebrogénne ťažkosti, je nutné myslieť aj na iné príčiny. Jednou z 
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najzávažnejších je disekujúca aneuryzma aorty, pričom disekcia typu 
Standrofd B začínajúca pod odstupom a.subclavia znamená aj prekrytie 
jedného z najznámejších príznakov – rozdielny krvný tlak či pulz na 
končatinách. 
 
Kľúčové slová: aneuryzma, thorakalgia, disekcia, 
 
e-mail: tyborg75@gmail.com 

ŠPECIFIKÁ POUŽITIA MAGNETU V PNS 
Alena Špitaliková, Miroslava Citriaková	

 
Falck Záchranná a.s., Košice 

 
Implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD) predstavuje 
najúčinnejšiu liečbu pacientov ohrozených rizikom náhlej zástavy obehu 
na podklade malígnej arytmie. Nie je liečbou kauzálnou, t.j. nezabráni 
vzniku arytmie, len ju terminuje. Aj napriek tomu, že ICD obsahuje 
sofistikovaný program na detekciu a terapiu arytmií, môže dôjsť 
k situácii, že arytmia vyvolá symptómy skôr, ako ju ICD detekuje 
a terminuje, alebo arytmia recidivuje, vtedy ide o arytmickú búrku. 
Naopak, ICD môže spustiť neadekvátne výboje, často viacpočetné. Tieto 
výboje poškodzujú myokard, skracujú životnosť energetického zdroja 
ICD. Preto je potrebné čo najskôr zabrániť opakovaniu výbojov. Je ich 
možné zastaviť priložením magnetu nad teleso ICD. 
V prednemocničnej starostlivosti (PNS) sa môžeme stretnúť s vyššie 
načrtnutými problémami, ktoré v súvislosti s ICD je treba akútne riešiť. 
Od roku 2015 posádkam  ZZS túto problematiku pomáhajú čo 
najoptimálnejšie zvládnuť odporúčania SSUMaMK pre použitie 
magnetu u pacientov s ICD posádkami Záchrannej zdravotnej služby 
(ZZS).  
Autori prezentujú kazuistiku 70-ročného pacienta s ICD, implantovaným 
v minulosti, následne po úspešnej KPR pre komorovú tachykardiu. 
Pacient bol ošetrený posádkou RLP Humenné pre arytmickú búrku 
(viacpočetné výboje ICD pri komorovej tachykardii), ktorej komplexná 
liečba zahŕňala aj použitie magnetu. Počas zásahu realizovaná aj úspešná 
KPR kvôli náhlej zástave obehu pri komorovej fibrilácii v trvaní 
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osemnásť minút. Pacient sedorelaxovaný, na UVP a katecholamínovej 
podpore, s naloženým magnetom nad ICD za kontinuálneho monitoringu 
transportovaný na OAIM Humenné, kde po dvoch dňoch hospitalizácie 
exitoval. 
Kazuistika potvrdzuje prínos vytvorenia odborných odporúčaní 
SSUMaMK pre použitie magnetu u pacientov s ICD posádkami ZZS 
a nutnosť vybavenia posádok ZZS magnetom a ich preškoľovania. 
 
Kľúčové slová: malígna arytmia, implantovateľný kardioverter-
defibrilátor, magnet 
 
e-mail: alenaspitalikova@gmail.com 

 

MANAŽMENT BOLESTI NA URGENTNOM PRÍJME – PRVÝ 
KROK  K PAIN FREE HOSPITAL 

Boris Šťastný, Tomáš Tatarko	
 

Svet zdravia a. s., urgentný príjem, NsP Spišská Nová Ves 
 
Autori v svojej práci rozoberajú doterajšiu prax v  manažovaní bolesti na 
urgentných príjmoch zdravotníckych zariadení, jeho insuficienciu, nízku 
empatiu a nekoncepčnosť. Štatisticky rozoberajú prednemocničnú 
analgéziu u jednotlivých symptomatológií, jej kontinuitu na urgentných 
príjmoch, ktorej súčasťou je validizácia, skórovací systém, včasná 
intervencia a kontinuita . 
Špeciálnu pozornosť venujú rizikovým skupinám pacientov ako sú 
pediatrickí pacienti, pacienti s chronickou bolesťou a geriatrickí pacienti. 
Prezentujú systém ako včas identifikovať a objektivizovať bolestivé 
symptómy na urgentnom príjme, navrhujú systém včasnej intervencie 
a algoritmus pokračujúcej liečby a kontinuitu u ambulantných 
a hospitalizovaných  pacientov. 
 
Kľúčové slová: kontinuita, validita, škála bolesti, analgézia 
špecifických skupín, pain free hospital 



144 
 

 
e-mail: boris.stastny@svetzdravia.com 

„UŽ TO TRVÁ PRIDLHO“ - VPLYV DĹŽKY TRVANIA 
RESUSCITÁCIE NA JEJ VÝSLEDOK 

Jakub Šulgan1, Tomáš Turoček2, Martin Michalov1 

 
I.KAIM LFUK a UNB Ružinov1 

KAIM NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy2 
 

Najlepším výsledkom resuscitácie z pohľadu jednotlivca je zachovanie 
jeho kvality života, či už z pohľadu jeho vedomia a myslenia, ale aj z 
hľadiska schopnosti vykonávať bežné denné činnosti bez pomoci iných. 
Prípadne bez výrazného zhoršenia zdravotného stavu oproti stavu pred 
zastavením obehu. V kontraste s tým, neúspešnosť resuscitácie dosahuje 
70-98% v závislosti od miesta a faktorov človeka so zastavením krvného 
obehu (1). Z tých, ktorí prežijú zastavenie krvného obehu má až 50% 
nejaký stupeň kognitívnej poruchy (1). Preto je veľmi dôležité skúmať 
faktory, ktoré môžu mať vplyv na výsledný efekt resuscitácie nielen z 
hľadiska obnovenia obehu, ale aj z hľadiska zachovania následnej kvality 
života. 
Úspešnosť resuscitácie je multifaktoriálny proces, z ktorého je len veľmi 
ťažké určiť, ktorý faktor je ten kľúčový. Ebell a kol.(2) skúmali vplyv 
jednotlivých faktorov v databáze vyše 51 tisíc pacientov so zastavením 
krvného obehu v nemocnici na celkový výsledok resuscitácie. 
Nehodnotili však len prežívanie po KPR, ale hodnotili aj neurologický 
stav pacienta, pričom do kalkulácie zaraďovali len pacientov s CPC 1 
(Cerebral Performance Category score). Výsledkom ich práce je GO-
FAR (Good Outcome Following Attempted Resuscitation) skóre, na 
základe ktorého je možné rozdeliť pacientov do katégórií podľa ich 
predisponujúcich faktorov (komorbidity, vek), pričom vieme na základe 
tejto štúdie aká je pravdepodobnosť dobrého neurologického výsledku 
(CPC 1) u pacientov v jednotlivých kategóriách. Dôležitým faktorom je 
aj čas trvania resuscitácie. V odporúčaniach ERC (European 
Resuscitation Council) z roku 2015 sa píše, že resuscitácia by mala 
pokračovať kým pretrváva komorová fibrilácia. Na základe registra AHA 
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GWTG-R (American Heart Association, Get With The Guidelines - 
Resuscitation) vieme, že u 88% pacientov, u ktorých došlo k obnove 
obehu sa takto udialo do 30 minút od začatia resuscitácie (3). V 
odporúčaniach sa píše, že v situácii keď asystólia trvá viac ako 20 minút 
a nie sme schopní identifikovať reverzibilnú príčinu, tak je možné 
uvažovať o ukončení resuscitácie. Avšak existujú aj jednotlivé prípady, 
kedy došlo k obnove spontánnej cirkulácie po dlhšej dobe v špecifických 
situáciách. 
Trvanie resuscitácie predstavuje kľúčový faktor prežitia pri zastavení 
srdca v prostredí mimo nemocnice. Je preukázané, že okamžité začatie 
KPR (bystander CPR) zvyšuje dvojnásobne šance na 30-dňové 
prežívanie v porovnaní so situáciu, keď do príchodu záchrannej služby 
nie je vykonávaná KPR (4). Priebeh resuscitácie môžeme rozdeliť na dva 
intervaly, prvý interval predstavuje čas medzi zastavením obehu a 
začatím KPR. Predstavuje čas, kedy nedochádza k cirkulácii krvi v 
organizme (no-flow time). Druhý interval začína zahájením KPR a končí 
obnovou spontánnej cirkulácie. Počas tejto fázy je cirkulácia nahrádzaná 
kompresiami hrudníka, avšak tento prietok je limitovaný (low-flow 
time). Adnet a kol. (5) vo svojej práci analyzovali vyše 27-tisíc 
pozorovaných zastavení obehu mimo nemocničného prostredia pričom 
sledovali samostatne no-flow a low-flow time a porovnávali ich do 
korelácie s 30-dňovým prežívaním a neurologickým stavom pri 
prepustení (CPC 1-2). Zistili, že v skupine v ktorej bol no-flow time viac 
ako 12 minút a zároveň bol low-flow time viac ako 33 minút boli šance 
na 30-dňové prežitie menej ako 1%. Tieto údaje sa však výrazne líšili pri 
rozdelení do ďalších podskupín na základe charakteristík pacientov. U 
pacientov nad 65 rokov bolo trvanie no-flow viac ako 6 minút spolu s 
low-flow viac ako 18 minút spojené so šancou nižšou ako 1% na 30-
dňové prežívanie bez neurologického deficitu. U mladších pacientov boli 
v porovnaní s predchádzajúcou skupinou oba časy výrazne dlhšie. Ešte 
výraznejší rozdiel bol v skupinách podľa iniciálneho srdcového rytmu. V 
skupine, kde bola iniciálnym rytmom komorová fibrilácia, alebo 
bezpulzová komorová tachykardia, bola hranica 1% prežívania pri no-
flow 18 minút spolu s low-flow 48 minút. Pri asystólii alebo bezpulzovej 
elektrickej aktivite bola hranica 1% prežívania pre no-flow 2 minúty 
spolu s low-flow 10 minút. Z analýzy náhlych zastavení obehu najväčšej 
záchrannej služby v Dánsku vieme, že aj resuscitácia trvajúca viac ako 
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25 minút môže byť spojená s veľmi dobrým neurologickým výsledkom. 
Pri resuscitácii trvajúcej viac ako 25 minút došlo k obnove spontánnej 
cirkulácie u 13,8% pacientov, pričom väčšina z nich (18 pacientov z 19-
tich) bolo prepustených do domáceho prostredia (6). K podobným 
výsledkom sa dopracovali aj v japonskej štúdii, v ktorej sledovali 
neurologicky priaznivý výsledok po pozorovanom náhlom zastavení 
obehu. V skupine, v ktorej bola dĺžka resuscitácie do obnovenia 
spontánnej cirkulácie viac ako 25 minút dosiahlo 12,5% percenta CPC 1-
2. V skupine s dĺžkou trvania resuscitácie viac ako 31 minút to bolo 2,2%. 
Aj v tejto práci bola zrejmá súvislosť dĺžky trvania resuscitácie s 
percentom prežívajúcich 55% (0-5 minút) vs 2,2% (viac ako 31 minút) 
(7). Grunau a kol. (8) sledovali vplyv dĺžky resuscitácie v prostredí mimo 
nemocnice prostredí na obnovu spontánnej cirkulácie, na neurologicky 
priaznivý výsledok a následne porovnávali skupiny s iniciálne 
defibrilovateľným a nedefibrilovateľným rytmom. V skupine s 
defibrilovateľným rytmom bolo neurologicky priaznivé prežívanie v 
36%. Pričom časovou hranicou, pod ktorou už nikto neprežil do 
prepustenia z nemocnice bolo 48 minút. Najdlhšie dokumentovaná 
úspešná resuscitácia v ich súbore pacientov trvala 47 minút a 33 sekúnd, 
pričom pacientka opustila nemocnicu s dobrým neurologickým 
výsledkom (CPC 1-2). Pri nedefibrilovateľnom rytme iniciálne je 
prežívanie pod 1% už po 15-tich minútach. Avšak sami autori v ich práci 
zaznamenali obnovu spontánnej cirkulácie v tejto skupine po 29 minúte 
a neurologicky priaznivý výsledok po 18-tich minútach. 
 
Z uvedených prác je zrejmé, že so stúpajúcim časom klesá počet 
pacientov, u ktorých dôjde k obnoveniu spontánnej cirkulácie a v 
dôsledku toho klesá aj počet pacientov s dobrým neurologickým 
výsledkom. Dôležité je, že aj po dlhšie trvajúcej resuscitácii je možné 
dosiahnuť priaznivý neurologický výsledok. V tak komplexnom procese 
ako je resuscitácia je náročné určiť jeden časový interval. Na základe 
súčasných prác však môžeme tvrdiť, že sa predlžuje dĺžka trvania 
resuscitácie, po ktorej je ešte možné dosiahnuť priaznivý výsledok. 
Ukazuje sa však, že je potrebné brať do úvahy aj iné faktory ako len čas. 
Pre pacientov s iniciálnym defibrilovateľným rytmom je hranica 
obnovenia spontánnej cirkulácie s dobrým neurologickým výsledkom 
tesne pod 50 minút. Pri iniciálne nedefibrilovateľnom rytme sa však táto 
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hranica môže pohybovať už okolo 15 minút, avšak stretávame sa aj s 
prípadmi, v ktorých sa dosiahol dobrý neurologický výsledok po 30-tich 
minútach. Všetky práce zdôrazňujú význam skorého začatia resuscitácie 
pred príchodu posádky záchrannej služby. Kvalita vykonávanej 
resuscitácie je kľúčový faktor pre priaznivý neurologický výsledok, je 
však potrebné myslieť aj na poresuscitačnú starostlivosť, ktorá ako 
uvádzajú autori prác musí byť rovnako na vysokej úrovni. 

 
Kľúčové slová: resuscitácie, trvanie, neurologický výsledok 
 
e-mail: jakub.sulgan@gmail.com 

AKO PRIŠLA NA SVET RESUSCITAČNÁ ANIČKA 
Štefan Trenkler 

 
I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF, Košice 

OAIM Nemocnica Krompachy spol.s. r. o., Krompachy 
 

Výskum Petra Safara, Jamesa O. Elama a Archer S. Gordona v 
50-tych rokoch v USA na zvieratách a dobrovoľníkoch ukázal vyššiu 
účinnosť dýchania z úst do úst a z úst do nosa ako u doteraz používaných 
metód (podľa Halla, Silvestera, Holger-Nielsona). V roku 1957 P. Safar, 
ktorý ako predvojnový emigrant z Rakúska pôsobil v Baltimore, 
presvedčil National Research Council, že u detí má byť preferovanou 
metódou oživovania použitie exspirovaného vzduchu, v roku 1958 to 
rozšíril aj na resuscitáciu zastavenia obehu. Na širokú implementáciu 
metódy u zdravotníkov a laickej verejnosti ale chýbala efektívna, lacná, 
anatomicky verná figurína, na ktorej by sa dal postup nacvičovať.  
V auguste 1958 P. Safar vystúpil na kongrese škandinávskych 
anestéziológov, kde propagoval výhody dýchania z úst do úst/nosa voči 
starším metódam. V sále bol prítomný aj anestéziológ zo Stavangeru v 
Nórsku Bjorn Lind. O novej metóde vedeli aj pracovníci Nórskeho 
červeného kríža, pre ktorých A. Laerdal vyrábal verné napodobeniny rán 
pre výučbu prvej pomoci. Zoznámili ho s B. Lindom, ktorý požiadal A. 
Laerdala, či by vedel vyrobiť bábiku v životnej veľkosti, na ktorej by sa 
dala trénovať nová metóda dýchania z úst do úst. A. Laerdal totiž vyrábal 
z umelej hmoty bábiky pre dievčatká a autíčka, ktoré „nepoškodzovali 
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nábytok“ pre chlapcov. Keď ho oslovil B. Lind, spomenul si, ako pred 
troma rokmi úspešne zachránil svojho topiaceho sa dvojročného syna 
Tore a ponuku prijal. A. Laerdal sa pustil s B. Lindom do vývoja modelu, 
čo nebola jednoduchá úloha; mimo iného bolo potrebné dať figuríne tvár, 
ktorá by bola akceptovaná trénovanými osobami po celom svete, aby je 
„dávali bozk“, kontaktovali ústa na ústa. Metóda dýchania z úst do úst 
bola dávno známa, ale v tých časoch sa považovala za vulgárnu techniku. 
A. Laerdal potreboval esteticky prijateľnú ženskú tvár, ktorá ale nemala 
byť „sexy“. Napokon použil posmrtnú masku neznámej dievčiny, ktorá 
sa kedysi utopila v Seine. Jej tvár s tajomným úsmevom vyžarovala 
pokoj. Po dvoch rokoch vznikla figurína, ktorá mala príjemnú, pokojnú 
tvár, zavreté viečka, akoby ich išla práve otvoriť, prirodzené medové 
vlasy, oblečenie vo farbe modrej oblohy. Hlavne ale umožňovala 
efektívny nácvik dýchania z úst do úst/nosa a bola prijateľná pre širokú 
verejnosť. Meno dostala po Anne, bábike, ktorú A. Laerdal vyrábal. 
Neznáma z Paríža dostala po 80-tich rokoch meno -  Resusci Anne.  
V máji 1960 priniesol A. Laerdal Resusci Anne do New Yorku, kde ju 
ukázal P. Safarovi, J. Elamovi a A. Gordonovi. Všetci boli nadšení, že 
konečne majú svoj model na masový nácvik ich novej metódy. Neskôr 
bola pridaná pružina na nácvik stláčania hrudníka.  
 
V auguste 1961 sa v Stavangeri, pod patronátom P. Safara a A. Laerdala, 
uskutočnilo Prvé medzinárodné sympózium o resuscitácii. B. Lind 
referoval o úspešnom nasadení modelu v tréningu školákov. 
Odporúčania sympózia o potrebe výcviku celej populácie v dýchaní z úst 
do úst, ako aj potreba zaviesť povinný tréning školákov, boli publikované 
v Európe a USA. V roku 1974 Americká kardiologická spoločnosť 
publikovala prvé štandardy pre vykonávanie a výučbu KPR. A. Laerdal 
podporil distribúciou miliónov kópií do celého sveta. Odvtedy sa tieto 
štandardy/odporúčania pravidelne inovujú, v súčasnosti celosvetovo 
každých 5 rokov. A po celých temer 60 rokov sa v nich objavuje 
neodmysliteľná resuscitačná Anička a jej „príbuzní“. Odhaduje sa, že na 
celom svete sa na nej v KPR preškolilo 400 miliónov ľudí a zachránili 2 
milióny životov. Posmrtná maska sa stala tvárou záchrany života. 
Resusci Anne má v súčasnosti inú tvár, ako bola pôvodná posmrtná 
maska. V súlade s „modernými trendami“ je výrazom a pohlavím 
neutrálnejšia. Pribudli tváre rôznych rás a viacero ďalších modelov pre 
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rôzne situácie. Anička sa dostala na titulné stránky časopisov, natočili sa 
s ňou filmy, Michael Jackson ju spomína vo svojej pesničke ‘Smooth 
Criminal’ slovami „Annie are you okay, Are you okay, Are you okay 
Annie?“ 
 
Literatúra 
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3. Lind B, Stovner J. Mouth to mouth resuscitation in Norway. J Am 
Med Assoc 1963;185:933. 
4. Tjomsland N, Baskett P. The Resuscitation Greats. Asmund S. 
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Kľúčové slová: kardiopulmonálna resuscitácia, Rescusi Anne, 
simulácia história 
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GERIATRICKÝ PACIENT NA URGENTNOM PRÍJME 
Silvia Trnovská 

 
OAIM VOÚ Košice , OUP NsP Spišská Nová Ves 

 
Pacienti vo veku nad 65 rokov predstavujú približne 15 - 45% pacientov 
ošetrených na Urgentnom príjme (UP). Do roku 2030 sa v súvislosti 
s demografickým vývojom  predpokladá nárast približne o 10-15%.  Asi 
45 % ošetrených pacientov je hospitalizovaných, pričom až 70% 
opakovane v priebehu roka. Priemerný vek je cca 75 rokov, častejšie sa 
jedná o mužov. 
Vek je uznávaným rizikovým faktorom mnohých ochorení.  Sú 
spôsobené biofyziologickými zmenami charakterizovanými postupným 
znížením homeostatických rezerv každého orgánu a poklesom schopnosti 
prispôsobiť sa fyzikálnym, fyziologickým a psychosociálnym 
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výzvam. Starší pacienti majú viacnásobnú komorbiditu alebo chronickú 
chorobu so zhoršenou fyzickou a kognitívnou funkciou a pravdepodobne 
budú mať nižšiu sociálnu podporu.  
Akčné prostredie UP nie je veľmi vhodné pre ošetrovanie geriatrických 
pacientov. Hluk, nedostatok súkromia, personálu, času, neadekvátne 
vybavenie (osvetlenie, vozíky, postele, prostriedky pre imobilných 
pacientov) a samozrejme chýbajúce skúsenosti prispievajú ku 
nerozpoznaniu ev. podceneniu symptómov a k vyššiemu počtu 
iatrogénnych komplikácií a mortality. 
Najčastejšie ide o kognitívne poruchy (delírium, demencia), respiračné 
ťažkosti (dyspnoe rôznych príčin, exacerbovaná CHOCHP, pneumónia), 
kardiálne problémy (AKS, NAP, chronické srdcové zlyhávanie), trauma 
(pády), neurologické poruchy (NCMP, vertigo), horúčka, urologické 
ťažkosti a infekcie.  
Polypragmázia, sociálne a komunitné služby, manažment pádov, 
posúdenie funkčných  
rezerv, atypické prejavy ochorení, ale aj paliatívna a terminálna 
starostlivosť sú často skloňované problémy v súvislosti s ošetrovaním 
tejto časti populácie. Ak je pacient socializovaný, v kruhu rodiny, 
opatrovateľov  a pod., využíva hlavne primárne ošetrenie cestou 
všeobecných ambulancií a špecialistov a na UP sa s ním stretávame 
naozaj len v súvislosti s akútnym zhoršením stavu resp. paliatívnou 
starostlivosťou. V opačnom prípade predstavuje ZZS a UP miesto 
primárneho riešenia všetkých ťažkostí a takisto určitý spôsob 
„dispenzarizácie“.  
Ideálny model poskytovania komplexnej akútnej geriatrickej 
prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti s väzbou na sociálne 
inštitúcie nie je definovaný. Úspech liečby spojený s nízkou frekvenciou 
ošetrenia na UP, rehospitalizáciou a mortalitou znamená uplatniť 
multidisciplinárny prístup na všetkých úrovniach s vytvorením „geriatric 
friendly“ UP. 
 
Kľúčové slová: geriatricky pacient, urgentny prijem, model 
starostlivosti 
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EMOČNÉ PREŽÍVANIE A JEHO REGULÁCIA U VELITEĽOV 
POSÁDOK RZP V ÚLOHE “GRIL” NA RALLYE REJVÍZ 2017 

Branislav Uhrecký, Jitka Gurňáková 
 

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV 
 
Cieľom príspevku je na konkrétnych príkladoch poukázať na to, ako 
môžu afektívne stavy a schopnosť ich regulácie u veliteľa posádky 
ovplyvniť jeho výkon. Analyzované dáta sú z videozáznamov riešenia 
súťažnej úlohy „Gril“ posádkami RZP (n = 28) na Rallye Rejvíz 2017, 
pričom použité sú aj dáta z rozhodcovských hárkov a 10-minútových 
rozhovorov uskutočnených s veliteľmi posádok bezprostredne po riešení 
úlohy. Na videozáznamoch boli dvomi nezávislými kódermi 
analyzované afektívne stavy veliteľov. Tie boli následne aj s vývojom 
situácie a správaním veliteľa graficky zaznačené na časové osi. 
Rozhovory priniesli informácie o subjektívnom zážitku úlohy z pohľadu 
veliteľov, o ich cieľoch v priebehu riešenia, prežívaní, uvažovaní a 
sebaregulácii. Rozhodcovské hárky dopĺňajú dáta o nedostatky vo 
výkone. Prezentované sú prototypy adaptívnych, ako aj potenciálne 
výkon degradujúcich variant emočného prežívania a sebaregulácie. U 
emočne excitovaných veliteľov sa ako adaptívny spôsob sebaregulácie 
javí zúženie pozornosti na konkrétnu úlohu (v prípade úlohy „Gril“ 
obvykle na ošetrenie akútneho krvácania), čo viackrát opisovali ako tzv. 
tunelové videnie. Na druhej strane, u iných mohla emočná excitácia viesť 
k prílišnej snahe o kontrolu na úkor intuície a zautomatizovaných 
činností, alebo k rozptýlenej pozornosti, čo sa prejavovalo napríklad 
nedokončením začatej činnosti. Z ostatných dát sa ako významné 
ukazujú roky praxe, ktoré súvisia so subjektívnym pociťovaním istoty v 
rozhodovaní.  
Grantová podpora: VEGA 2/0070/18 „Kognitívne a sociálne zručnosti 
podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov 
posádok záchrannej zdravotnej služby“   
 
Kľúčové slová: emócie, emočná regulácia, velitelia posádok, 
rozhodovanie 
 
e-mail: uhrecky.branislav@gmail.com 
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INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE NA URGENTNOM PRÍJME 
FN TRNAVA 

Viliam Vadrna, Adriana Domorákova	
 

Urgentný príjem, FN Trnava 
 

Dňa 3. 4. 2017 spustila FN Trnava v spolupráci s KOS - Krajské 
operačné stredisko Trnava systém MicroMedic Avizo. Tento systém 
umožní internetovú komunikáciu prostredníctvom dátovej vety medzi 
FN Trnava a KOS. Táto komunikácia nám umožnuje včasné 
informovanie o každej jednej RZP, RLP, ktorá smeruje do FN Trnava. 
Vďaka tomu máme informáciu o každom pacientovi smerujúcom do 
našej nemocnice a sme pripravený na príchod pacienta- lekár bude čakať 
na pacienta, nie pacient na lekára. V situácii keď je ohrozený život 
pacienta, je čas veľmi dôležitý. Preto, vďaka tomuto systému vieme 
zlepšiť, zrýchliť poskytovanie neodkladnej starostlivosti. 
Výhody pre FN Trnava- časové hľadisko, možnosť prípravy 
kompletného lekárskeho tímu na ošetrenie pacienta. Plánovať 
komplexný manažment pacienta. Zabezpečenie dostatočného množstva 
lôžok pri hromadných udalostiach. 
Výhody pre pacienta- lekár čaká na pacienta nie pacient na lekára. 
Včasná diagnostika a liečba akútneho stavu. 
Výhody pre RZP, RLP- skrátenie času na odovzdanie pacienta, lepšia 
komunikácia s FN Trnava ohľadom manažmentu pacienta. 
 
V modernej dobe IT technológii sme radi, že vieme tieto technológie 
využiť na zlepšenie poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
vo FN Trnava 
 
Kľúčové slová: informacne technologie, MicroMedic Avizo, dátová 
veta, časový faktor manažmentu pacienta 
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PROTOKOL APLIKACE FIBINOGENU POSÁDKOU LZS 
Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková 
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ZZS Kraje Vysočina p.o., FN Brno Bohunice OUP 
 

Úvod: Traumatem indukovaná koagulopatie (TIC) je závažnou 
komplikací těžkého traumatu pacientů. Příčina vzniku je multifaktoriální, 
ale v přednemocniční péči je hlavní příčinou nedostatečný přísun kyslíku 
do tkání. Dochází k hypoxii tkání, změna metabolismu na anaerobní a 
vzniká acidosa. V kombinaci s hypotermií dochází ke změnám koagulace 
a následně se rozvíjí TIC. ZZS Vysočina spolupracuje s traumacentrem 
v Brně Bohunicích od roku 2013 ve sledování pacientů přivezených do 
traumacentra s ISS 16 a více.  
Metodika: Od roku 2014 je každému pacientovi přidělena karta 
(traumaprotokol), kterou vyplní on line ZZS a následně UP FN Brno 
Bohunice. Pacienti jsou rozděleni dle transportu na pacienty 
transportované primárně HEMS (HI/1aktivuje ZOS a HI/2 aktivace 
výjezdovou skupinou z místa události) a pacienty transportované 
pozemní výjezdovou skupinou. Na základě vyhodnocení pacientů s 
rozvojem TIC jsme vypracovali protokol k aplikaci Fibrinogenu (FBR), 
abychom docílili u indikovaných pacientů vyšší šanci na přežití možnou 
eliminací rozvoje TIC. Aplikaci FBR jsme primárně na základě četnosti 
transportovaných pacientů přiřadili posádce LZS. Určili jsme jasná 
kritéria (tab.č.1) k podání FBR posádkou LZS, metodiku přípravy FBR a 
podání během transportu pacienta.  
Výsledky: Dle zpracovaných výsledků za roky 2014 až 2017 (240 pac.) 
se nepodařilo výrazněji snížit procento TIC 28,75 / 27,5%, ale jasně se 
prokázala souvislost s adekvátním a rychlým zajištěním pacienta na místě 
události s následným rychlým transportem do TC. K tomu je nejlépe 
vybavena skupina LZS HI/1 – zkušenosti posádky, výcvik, rychlý 
transport do TC omezující neadekvátní volumoterapii s TIC 19,44%. 
Protokol k aplikaci Fibrinogenu v PNP byl vypracován a umístěn do 
vrtulníku 1.5.2018. Na základě vypracovaného protokolu byl FBR podán 
třem pacientům do konce roku 2018. Ani u jednoho pacienta nebyly 
zaznamenány problémy s aplikací FBR. U všech pacientů byl při předání 
na OUP zjištěn deficit FBR metodou ROTEM ve vzorku krve 
odebraného pacientovi před podáním FBR. Dva pacienti přežili, jeden 
zemřel na infaustní poranění a.carotis int. 
Závěr: Operační řízení ZOS má velký vliv na primární vyslání LZS a je 
tedy významným faktorem pro snížení TIC. Operační středisko musí ve 
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všech případech, pokud je to možné využít primárně LZS. Soubor 
pacientů s FBR je zatím malý, ale odpovídá našim předpokladům na 
základě předchozích rozborů, že četnost podání FBR v našich 
podmínkách by se měla pohybovat kolem 5 pacientům za rok. Aplikace 
FBR v podmínkách PNP je doplněním základního ošetření pacienta a 
realizací transportu do TC. Stále je hlavní podmínkou ošetření pacienta 
balancovaná volumoterapie, souhra posádky na místě, imobilizace a 
termokomfort během transportu. 
 
Tab.č1 
SCORE - studie TIC  
Vitální funkce měření body  

Tk systola hodnota < 90 5/0  
CR 
 (lalůček,hrudník) 
Pokud nelze Tk  

hodnota > 4 0/5  
Pulz hodnota > 100 1  

Lokalizace krvácení vyšetření body  

hrudník nestabilita hrudníku 1  

břicho peritoneální dráždění 1  
pánev nestabilita  2  

končetina levá dolní zlomeny dlouhých kostí 1  

končetina pravá dolní zlomeny dlouhých kostí 1  
      

aplikace FBR   4g – 2 balení > 7  
 
Kľúčové slová: traumatem indukovaná koagulopatie, fibrinogen 
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NOVINKY V PÉČI O PACIENTA S POPÁLENINOVÝM 
TRAUMATEM 

Katarína Veselá1,2,3,5, Robert Zajíček2,4 
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1Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 

23. lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Praha 
3Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha 

4Klinika Popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha 
5Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra Urgentní 

medicíny, Praha 
 

Úvod 
Popáleninové trauma je jedním z nejčastějších úrazů, se kterými je možné 
v přednemocniční neodkladné péči setkat. Již prvotní přístup a primární 
ošetření pacienta na místě může rozhodnout o jeho další prognóze.  
Teoretická východiska 
Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo 
nepřímým působením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidský 
organismus. Dochází k částečné či úplné destrukci kůže, event. hlubších 
tkání. Hlavními faktory závažnosti jsou mechanismus úrazu, sdružená 
poranění či polytrauma, rozsah postižení, věk postiženého, hloubka 
postižení, lokalizace postižení, podezření na inhalační trauma a 
přidružené choroby. 
Výsledky 
Analýzou léčebných postupů u pacientů přijatých do popáleninového 
centra od záchranné služby byly identifikovány nejčastější chyby v 
terapeutické strategii a přístupu k pacientovi s termickým traumatem. 
Nejčastější příčinou nesprávného přístupu k popálenému pacientovi je 
nezvládnutý odhad závažnosti popáleninového traumatu, který určuje 
strategii primárního terapeutického postupu v přednemocniční 
neodkladné péči. Autoři překládají komplexní přehled aktuálních trendů 
v péči o popáleného pacienta, včetně zásadních změn v tekutinové 
resuscitaci, či analgetické terapii. 
Závěr 
Popáleninový úraz patří k závažným zraněním, které mohou pacienta 
bezprostředně ohrozit na životě. Správné zhodnocení závažnosti 
traumatu v přednemocniční neodkladné péči, zahájení adekvátní léčby a 
transport pacienta do popáleninového centra signifikantně zlepšuje 
prognózu pacienta. 
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TIPY A TRIKY JAK NESELHAT V KRIZOVÉ SITUACI 
Katarína Veselá1,2,3,4, M. Stern2,3, P. Kolouch1,4 

 
1Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 
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3Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha 

4Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra Urgentní 
medicíny, Praha 

 
Úvod 
Ke kritickým situacím dochází v urgentní medicíně poměrně často. 
Lékaři a zejména mladí a méně zkušení mohou reagovat různými 
způsoby – strachem i panikou. Tyto pocity mohou nahradit jasné 
myšlení, což může v konečném důsledku vést k problémovému 
rozhodování a značnému stresu. Dochází k narušení možnosti efektivní 
reakce na krizi a extrémnímu zvýšení rizika vzniku chyby a ohrožení 
pacienta nesprávným postupem.  
Teoretická východiska 
CRM – Crisis resource management je způsob myšlení a práce s lidskými 
zdroji v krizové situaci převzatý z letectví. V současné době nachází 
široké uplatnění zejména v akutních oborech medicíny. Vychází ze 
znalosti netechnických dovedností. Netechnické dovednosti (v 
anglosaské literatuře spíše pod pojemem human factors – lidský faktor) 
jsou kognitivní a interpersonální dovednosti, které jsou základem pro 
efektivní týmovou práci. Mezi ně patří situační povědomí, rozhodovací 
proces, komunikace, týmová práce a vedení týmu a rozdělení úkolů.  
Výsledky 
Sdělení nabízí přehled 13 jednoduchých tipů a triků, založených na 
CRM, jak zvládnout i tu nejnáročnější situaci v urgentní medicíně. Patří 
mezi ně znalost pracovního prostředí, vědomé ovlivňování pozornosti, 
komunikace, dynamické stanovování priorit, zavolání o pomoc, 
využívání mnemotechnických pomůcek, správná distribuce úkolů či 
provedení debriefingu po každém náročném výjezdu.  
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Závěr 
V situacích, kdy o osudu pacienta rozhodují vteřiny může i sebemenší 
zaváhání vedoucího výjezdové skupiny vést k fatálním následkům. 
Cílem jednotlivých doporučení je minimalizovat stres v kritické situaci, 
redukovat možnost vzniku chyby a zvýšit bezpečnost pacienta. 
 
Kľúčové slová: CRM, krizová situace, lidské zdroje, netechnické 
dovednosti 
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MASAKER V KOTEŠOVEJ – NIEKEDY STAČÍ LEN JEDEN 
RAZ 

Matúš Vrabec	
 

Falck Záchranná a.s. Košice, Žilina 
 

1. november, sviatočný deň, ktorého intenzívne prežívanie je hlboko 
zakorenené v Slovákoch. Ľudia si v tento čas osobitne pripomínajú 
zosnulých príbuzných a priateľov, navštevujú cintoríny. Už tradične sme 
zvyknutí na zvýšený výskyt „sviatočných vodičov“ na cestách, čo má 
vplyv aj na zvýšenú nehodovosť, v niektorých prípadoch aj s tragickými 
následkami. Tieto dni bývajú tiež spojené so zvýšeným výskytom 
exacerbácii psychiatrických ochorení a porúch, najmä depresívneho 
typu, ktoré v ojedinelých prípadoch vedú aj k suicidálnemu konaniu. 
Málokoho by však napadlo, že práve v tento deň budú úradovať drogy, 
ktoré zasiahnu tragicky do života zúčastnených osôb a zamestnajú 
posádky 2 okresov Žilinského kraja. Mladá generácia, hnaná trendom 
dnešnej uponáhľanej doby, využíva každý moment, aby čo 
najintenzívnejšie prežívala prítomnú chvíľu. A tak napriek dušičkovému 
obdobiu  partia mladých ľudí trávi voľný čas na chate, kde jedným zo 
spestrení, je ponuka drog, ktorých užitie bude mať nedozerné následky. 
A tak táto kazuistika pojednáva len o jednom raze... Niekedy stačí len 
jeden raz a súhra okolností sa postará o ostatné. Niekedy stačí len raz užiť 
nevhodnú kombináciu drog (LSD) a alkoholu a stane sa tragédia, ktorá 
zmení Váš život. Niekedy stačí len raz sa nezhodnúť so svojou 
partnerkou a drogami skreslené vnímanie môže vyvolať konanie 
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s tragickými následkami. Niekedy stačí len raz a zapíšete sa do smutných 
štatistík. Môžete prežiť celý život v pokoji na vidieku, ďaleko od 
novodobých odvrátených stránok súčasného života, ale niekedy stačí len 
raz stretnúť zdrogovaného človeka a môže Vás to stáť život. Ako mladý 
záchranár môžete mať už skúsenosti s rôznymi ťažkými akútnymi 
stavmi, či nehodami, ale niekedy stačí len raz a hneď sa stretnete 
s najhoršou odvrátenou stranou užitia drog. RZP, ako prvá posádka ZZS 
na mieste, sa musela do príchodu ďalších posádok vysporiadať s veľkou 
dávkou záťaže a stresu na mieste udalosti. Posádka je navigovaná 
k najťažšej pacientke v bezvedomí, napadnutou sekerou, s ťažkou 
kraniotraumou, ktorú sa snaží zaistiť a následne predáva prichádzajúcej 
RLP. Následne musí ošetrovať jej manžela, tiež s traumou hlavy. Popri 
tom sú volaní k ošetreniu ďalšieho napadnutého svedka o niekoľko 
domov ďalej. Taktiež sú políciou žiadaní o ošetrenie zaisteného 
páchateľa, ktorý pri samotnom vyčíňaní zranil aj sám seba. Po zahájení 
transportu s 2 pacientami, im KOS ZZS posiela naproti ďalšiu posádku 
RZP, ktorá od nich preberá zraneného manžela a oni s ľahšie zraneným 
pacientom podľa pokynu KOS smerujú do vzdialenejšej nemocnice. 
Neskôr sa však dozvedajú, že ich prvotne ošetrovaná pacienta ťažkým 
poraneniam podľahla. A tak niekedy stačí len raz... 
 
Kľúčové slová: napadnutie cudzou osobou, kombinácia drog 
a alkoholu, stres v práci záchranára 
 
e-mail: vrabec@falck.zachranna.sk 

THE CROSS BORDER EMERGENCY APP 
Siegfried Weinert, Susanne Ottendorfer 

 
Notruf Niederoesterreich (Emergency Command & Control Center of 

Lower Austria) 
 

Imagine an EMS-Europe only focused on the best support and 
treatment of patients. An EMS-Europe with no borders for ambulances, 
paramedics and emergency physicians. 
An EMS-Europe, where it does not matter if you live in the heart of a city 
or in the countryside. 
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An EMS-Europe where you can be sure, that wherever you have to call 
for help, basic data are transmitted to the best public safety answering 
point (PSAP). 
 
You could say, it is an impossible dream. But if you like the idea, you 
can step up and work to increase the support and quality of EMS even in 
the cross border areas. 
We all know, how hard it is to change historic grown things. And you 
know - old habits die hard (sometimes they never die). So to be realistic, 
we only can change the system step by step. 
One of these steps is to increase the possibility of better support for 
people in need or even in emergencies. New technologies lead to new 
possibilities. New developments lead to new chances. And a changing 
world presents new challenges.  
 
People and their communication habits are in a permanent flow. 
Unfortunately, our systems are not able to change at the same speed. 
For example: when I was a kid, we had to share one telephone line with 
three other families. That meant, if one family was talking on the phone, 
you were not able to make or get calls - and as you didn’t even know who 
the other families were - so you were not able to knock on their door and 
ask them to quit talking. 
Today most of us don’t even have a landline anymore. Everything is 
wireless, technology offers us a lot of different ways to communicate. All 
of you are using some of the up-to-date technology to communicate. We 
are „talking“ not only to one recipient, we are spreading the information 
in „our“ community. Person to person communication includes various 
elements like texts, phrases, abbreviations, icons, emoticons, pictures, 
videos, animated gif´s, sounds, music, links, shared contents,  … 
 
My generation still uses phones with the phone-button on the front of my 
phone because I’m still a little bit old fashioned. Until recently, I thought 
I was using the phone mostly to make calls, but … since there are 
statistics available about user habits on the phone, you can check how 
much time you really spend talking. 
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Checking my own data in the phone says: nearly 75% for What´s App, 
Camera, Internet, Facebook, messenger, mail and messages - only 6% for 
telephone calls …. 
So even though I am not a digital-native, my habits of communication 
changed through the years.  
 
So why don’t we think about changing the ways to communicate with the 
dispatch center?  
Very often verifying the address takes a lot of time. By now, all the 
phones have built-in GPS, Glonass and even Galileo so it should be easy 
for the caller to tell the dispatcher the exact location. But very often this 
is impossible, because people don’t know how to find the information on 
the phone, the situation is very stressful and everything is very 
complicated. Our smartphones also know much more about us than we 
do – our habits, medical data and much more.  
 
So how can we help people in such a situation? How can a dispatch center 
make sure, that precious time is not wasted by identifying the exact 
location and patient identification? 
At the moment we know two useful tools to keep the timespan to get the 
exact location ad to transfer it to our system very short. 
 
First of all we can give people a simple but useful app - in our case: 
“RETTUNG” – a Cross Border Emergency App. Why do we call it 
“Cross Border”?  
 
Because this app is now working in Austria, in Czech Republic, in parts 
of Slovakia and in the near future in Hungary. 
The Austrian App is a co-development between Notruf Niederoesterreich 
(Emergency Command & Control Center of Lower Austria) and 
the Czech Startup company “Medical Information Technologies, s.r.o”. 
The history of the development is a very short story. Notruf 
Niederoesterreich got in touch with the company during the time when 
Lower Austria and the Czech Krajs (region) of South Moravia 
established the cooperation contract based on the state treaty between 
Austria and Czech Republic regarding the cross border emergency 
service. The realization of the functionality and usability of the app was 
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very easy and simple, without thinking of an emergency number, without 
worrying about the question „what is your exact location?“ and 
everything by simply pressing a button. 
 
Sounds easy … doesn’t it? But there is a lot of brainpower behind the 
simple use. Pressing the button sends the GPS-data to a server which, 
based on geographical data, decides which dispatch center is the correct 
one. The data from the server generates an event in the dispatch centers 
system with all available data. The app also automatically establishes a 
call to the dispatch center and the Emergency Medical Dispatch (EMD) 
receives the event – it pops up on his screen because there is a „match“ 
between the transmitted data and the caller ID. If there is no telephone 
connection within the next seconds, the EMD calls back three times. If 
the connection still fails, an ambulance is sent to the location of the 
distress call. 
 
This app also provides additional data (patient data like regular 
prescriptions, next of kin contacts or medical history). The system even 
provides info how much battery the phone has left. Even if there is poor 
data coverage, the data with the basic information about the location is 
sent to the dispatch center as a simple text message. 
 
Further development: 
We are planning some essential developments. One major issue will be 
to increase the frequency of location data transmission after setting up an 
emergency call. The location will be sent every 30 seconds for the next 
30 minutes. This covers a moving location (eg. in a train) as well as an 
improved (more exact) cell phone coverage. 
 
Reverse communication is another future goal – the dispatch center will 
be able to send „push messages“. So a special information service is 
possible, for example local warnings for floods or high avalanche danger, 
where the user is informed via reverse data.  
 
And let´s also talk about a second development in communication 
development - the Advanced Mobil Location - AML 
„What the hell is AML?“ 
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Many phone-users don’t know about this built-in technology in Android 
mobile phones, which cannot be disabled. 
 
The explanation is very simple. If you dial an official emergency number 
(acknowledged by your provider), your phone automatically sends the 
GPS-data to a server – one single server in each country (due to Android 
restrictions) From this server the location data is transmitted to the 
dispatch center. AML provides a very close GPS location (within one 
meter). The next generation of AML will also be able to show you the 
correct floor of the building from where the emergency call came. 
 
The main problem with this technology is that only few dispatch centers 
are able to use this information automatically. In Austria for example, 
this would be only Notruf Niederoesterreich. Notruf Niederoesterreich 
forwards the GPS coordinates to the correct ambulance dispatch center 
all over Austria. Unfortunately, Police are not able to receive GPS-data 
and connect them with an incoming emergency call. Another problem is 
that it doesn’t work for 144 on iOS phones and there is no cross border 
functionality. 
 
Are the App and AML two competing technologies? No! They are not! 
 
It is impossible to spread an app over all existing mobile phones. The app 
provides data directly to emergency services in Czech Republic, Austria, 
mountain regions of Slovakia and in the near future also in Hungary. In 
the rest of the world, the app suggests the correct medical emergency 
number of the country you are in. Theoretically, the app should work 
worldwide. During development we tested the app in different locations 
like Oman, Mauritius, Reunion, USA, South Africa, … and the correct 
location of the user was always sent to our server. The limitation of the 
system is only based on the fact, that we don’t have a coordination office 
where international emergency calls can be transmitted to the correct 
dispatch center.  
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So you see, both technical solutions have their possibilities and also their 
limitations. But limitation only signify that you are not able to cover each 
and every situation with one single technical solution. It is like a small 
toolbox in your smart phone, you should use what best fits the situation 
you are in. 
 
Dispatch centers should push technical development to be able to provide 
better service to people in need and also to guide their ambulances 
directly to the place where they are needed. Unfortunately the common 
understanding of the work of a dispatch center is just to pick up a 
telephone line, get an address and hit the button to alert an ambulance to 
go there. Only a few dispatch centers worldwide are able to go the extra 
mile in developing and implementing new technologies in their dispatch 
centers.  
 
e-mail: Siegfried.Weinert@notrufnoe.at 

MANAŽMENT ARYTMIE V PODMIENKACH RZP 
Martin Žiak1,2, Olexandr Opanasenko1, Soňa Mojžišová2	

 
1Falck - Záchranná a. s. Košice 
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2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave 
V Európe trpí viac ako 14 miliónov ľudí srdcovým zlyhávaním a ich 
počet neustále rastie. Očakáva sa, že v roku 2020 dosiahneme počet 30 
miliónov. Na Slovensku postihuje zlyhávanie srdca približne 100 000 
ľudí. Medzi najčastejšie príčiny srdcového zlyhávania patria srdcové 
arytmie.  Pod pojmom arytmia alebo tiež dysrytmia rozumieme všetky 
poruchy srdcového rytmu, spôsobné abnormálnou elektrickou aktivitou, 
ktoré vznikajú poruchou vedenia elektrického impulzu. K najčastejším 
príčinám porúch srdcového rytmu patrí minerálový rozvrat, zápal alebo 
abnormálna nervová aktivita.  
Autori v prezentácii predstavujú možnosti riešenia porúch srdcového 
rytmu a ich komplikácie podľa pravidiel ERC 2015 (European 
Resuscitation Council)  a ESC 2016 (European Society of Cardiology) 
v posádkach RZP (rýchla zdravotnícka pomoc). Zároveň problematiku 
porúch srdcového rytmu podrobne analyzujú a ponúkajú možnosti 
riešenia danej problematiky v rámci kompetencií zdravotníckych 
záchranárov v posádkach RZP v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou 
prednášky je zaujímavá kazuistika pacienta s poruchou srdcového rytmu, 
ktorému bol zavedený ICD (Implantovaný Kardioverter Defibrilátor) 
z dôvodu pretrvávajúcich porúch srdcového rytmu. Pacientovi bol pred 
príchodom posádky RZP aj počas transportu do zariadenia ústavnej 
zdravotnej starostlivosti niekoľkokrát podaný opakovane výboj 
prostredníctvom ICD z dôvodu pretrvávajúcej poruchu srdcového rytmu. 
 
Kľúčové slová: arytmia, implantovaný kardioverter defibrilátror, 
manažment, liečba 
 
e-mail: ziak@falck-zachranna.sk 
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Ďakujeme Vám za Vašu účasť a podporu! 
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