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Záchranná zdravotná služba 

„Pomáhať chorým, 
raneným a trpiacim 

vždy a všade...“
RZP
RLP
MIJ

VZZS
v súčinnosti s IZS



Sanitka: „tady se hlavně čeká a 
nikdy nevíš co příde...“

Pokyn k výjazdu:
OS ZZS SR
a) primárny
b) sekundárny 

/realizovať do 1 min./



Miesto zásahu..???JJJ



Typ pacienta: critical, emergent 
and lower acuity



K našej práci patrí adrenalín...



...neustála efektívna komunikácia

KOMUNIKÁCIA

KOS BY STANDERS

PACIENT CPO IZS

DOKUMENTACIA



Efektivita a súčinnosť = prognóza nielen 
prežitia ale aj kvality ďalšieho života

II.AKTIVOVANIE
155/158/150

ERUDÍCIA
ZZS

SPOLUPRÁCA
CPO,KAIM,
NÚSCH...

I.ČLOVEK
V 

TIESNI

ERUDÍCIA 
OPERÁTORA

OS ZZS



Keď zachraňuje dieťa...
Deti ocenené za záchranu života 

prezidentom SR aj ČR



Keď dieťa zachraňuje ZZS...

Detský pacient patrí k najrešpektovanejšiemu typu 
pacienta...



Prečo je tomu tak???
a) dieťa má špecifické 

postavenie v 
spoločnosti 
/bezbrannosť, symbol 
budúcnosti.../

b) záchranár-rodič=blok
c) rutinná prax /?/-

/ne/istota 
d)  vzdelávanie /?/



I.KROK KOMUNIKÁCIA
-poznáme špecifiká?

-neuvažujeme viac „svojím rozumom“ v záujme „dobra“ pre dieťa?
-poznáme faktory vplývajúce na dieťa?



II.Komunikácia alebo pozri kto to 
/ne/hovorí

Aj toto sú pacienti:
-dieťa v tele matky 

/MKCH O.80/
-novorodenec
-hendikepované dieťa
-porucha vedomia
??? Získanie 

anamnestických 
údajov???



Rutinná prax???

Štatistika 01-12/2009
RZP,RLP ZZS Dúbravka /Bratislava/
Počet výjazdov: 2343 + 2739
Detský pacient: 145 (RZP)
179 (RLP)-1 exitus na mieste zásahu 

/novorodenec/
Pôrody mimo nemocnice: 2 
/spolu bolo transportovaných 580 žien s 

dg.0.80/
/ údaje OS ZZS SR BA Kraja/



Detský pacient v rámci spektra výjazdov ZZS 
nezastupuje ani 10% zo všetkých

Detský pacient 
v spektre výjazdov ZZS
nepresahuje 10%!!! 



Dôvody ?...
Špecifiká regiónu 
/ v podmienkach BA kraja 

vyhovujúca dostupnosť 
do DFNsP-vlastná 
doprava /

MIJ DFNsP
-prevoz kriticky chorých detí
-špecializovaný tím RLP
/lekár z KAIM
DFNsP, sestra, vodič-

záchranár/
25 staníc ZZS 

/RLP,RZP,MIJ/ ...



Pôrod v podmienkach terénu...

07/2009
Nicolas a Alica...
-RZP –v oboch prípadoch
fyziologický pôrod
záhlavím, matka neliečená,
3. rodička a 2.rodička 
-pôrody bez komplikácií



Alica a klasifikácia typov výjazdov

RZP
1) Primárny výjazd 

dyspepsia, úrazy, 
teplota, susp.pôrod, 
cudzie teleso v...

2) Sekundárny transport
z DFNsP ad rajón do 
spádovej detskej 
nemocnice
VZZS /vždy s lekárom/
onkologickí pacienti  



Intoxikácie -nekonečný príbeh



KAZUISTIKA I.
„BICYKEL“
Udalosť nahlásená ako úraz DK
po páde z bicykla-pokyn pre RZP.
Realita: agresívni by standers
-dieťa 8 rokov, hemoragický šok,
mnohopočetné rezné rany od
skla,tachypnoe, cyanóza, úraz v
mieste a.femoralis /na ranu tlačí
účastník nešťastia/
-2 x i.v.G 20, Gelofusine + Na Cl
pretlakom, O2 maskou,fólia 
protišokové opatrenia-KAIM
-Záver: dev.poškodenie v.femoralis,
hemoragický šok, dieťa po 4 dňoch 
preklad na chir.kliniku.



KAZUISTIKA II. „LUCIA“
Pokyn k výjazdu pre RZP 
„zrazený chodec, vek?,stav?

-miesto zásahu 3 minúty dojazd
Dieťa 14 rokov zrazené 

električkou, polytrauma, 
oslabené dýchanie vpravo bez 
známok pthx a fract.,foto +/+, 

GCS 12, amp.straty na prstoch 
DK a ruky, trauma 

hlavy,kontuzne poškod.HK 
RZP-vák.matrac,

v.jug.ext.l.sin.,Gelofusine, 
imobilizácia, 

límec,monitoring,airway, O2-o 
20 min.KAIM



KAZUISTIKA III.
MŔTVY NOVORODENEC
09/ 2009 06.22 a.m.
Pokyn k výjazdu pre RZP
-pracovná dg. O.80
-matka casus socialis
-terén ťažko dostupný /les/
-na mieste zásahu RZP KPR + 

aktivuje RLP
06.40 a.m.
-príchod RLP
-konštatovaný exitus
-transport matky



KAZUISTIKA IV.
„PRINCEZNÁ“
Pokyn k výjazdu pre RZP /X 65/
-dieťa nájdené mimo
bydliska náhodným
okoloidúcim,podchladená,GCS9,

TK 90/50,P 98/min.,dýcha 
spontánne,foto +/+,mydriáza, 
foetor ex ore po alkohole 0, 
obsah zvratkov s prímesou 
/tablety?/

-transport ad KAIM-príjem-záver 
intoxikácia X 65 /vodka/ bez X 
62

-spolupráca s PZ SR



Urgent pre deti
Do 11/2009 

ZZS manažment detského pacienta v 
DFNsP:

RZP vždy cez internú a chirurgickú 
ambulanciu a RLP bez filtra 

ambulancie na lôžkové oddelenie 
alebo KAIM

Od 12/2009
Vznik OUP DFNsP

-inovácia interiéru a MTP vybavenia
-reťaz odovzdávania pacienta plynulá 

/RZP aj RLP/
-interná, chirurgická ambulancia, 

LSPP + expektačné lôžka
-okrem pacienta na UVP



Význam spolupráce ZZS a OUP
OUP DFNsP

a)  sa podieľa na výučbe
poslucháčov SZU a 
LFUK

b) nácvik praktických 
zručností

c) cenná spätná väzba 
/poučenie pre 
prax,overenie 
stanovenej pracovnej 
diagnózy/



Odporúčania pre prax
Ciele ZZS:
a) Sústavné vzdelávanie 

lekárov a záchranárov
b) Podnecovanie k zberu 

kazuistík /deti, 
resuscitácie, iné/

c) Kontakt so 
špecializovanými 
pracoviskami 
/umožnenie stáže 
napríklad v DFNsP, 
retrospektívna analýza 
prínosu.../

d) ...v praxi utópia???



Praktické zručnosti atď...
Benefit stáže na OUP:
a) Prvotné vyšetrenie dieťaťa
b) Fyziologické osobitosti v praxi 

/termolabilita, odpoveď KVS na 
hypoxiu a hypoxémiu, počet 
dychov, pulzov/

c) Výskyt a ošetrenie úrazov
d) Poruchy a odchýlky dýchania 

typické pre detský vek –
diagnostika a liečba

e) Manuálne zručnosti : kanylácia 
periférnej cievy, obväzová 
technika, imobilizácia končatín

f) Iné...



Ďakujeme za pozornosť.


