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Projekt spolupráce ZZS Bratislava a ÚHL OS SR 

Projekt spolupráce je zameraný na praktický nácvik postupov  zásahových skupín 
záchrannej zdravotnej služby pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb 
(UHPO)

Legislatívne požiadavky vzdelávania - všeobecné

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdrav starostlivosti...

NV SR 322/2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdrav. pracovníkov...

Vyhl. MZ SR 366/2006 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania...

Legislatívne požiadavky vzdelávania – problematika UHPO

ust. §4, ods. (3) zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe...
Člen zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej služby je povinný 
absolvovať v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na 
udalosti s hromadným postihnutím osôb.

(Metodický pokyn MZ SR z r.2012)?

Naplnenie REÁLNEJ POTREBY VZDELÁVANIA v problematike UHPO



Projekt spolupráce – základné parametre 

Memorandum o spolupráci

Úradu hlavného lekára OS SR a Záchrannej zdravotnej služby Bratislava

na vykonanie spoločných súčinnostných cvičení v rámci odborného výcviku 
vojenských zdravotníkov a zdravotníckych pracovníkov ZZS Bratislava v Centre 
výcviku (CV) Lešť za účasti HaZZ OS SR

pod oficiálnym titulom:

Spoločný odborný výcvik obväzísk a odborností H-10 v OS SR s IZS SR

Kontinuita projektu od roku 2015 (prvé cvičenia 2013 - 14)

Podujatia sú ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov kreditované v SKZZ a SLK (17kr)



Projekt spolupráce – základné parametre 

Ciele:
Nácvik postupov jednotlivých veliteľských pozícií a manažment zásahu UHPO 

Dosah na všetkých zdravotníckych (aj nezdravotníckych) pracovníkov ZZS BA

Časový horizont:
Preškoliť  cca 500 zdrav. pracovníkov v priebehu 2 rokov

Metodika: 
Teoretická príprava

Simulovaný prezentačný nácvik

Praktický nácvik zásahu UHPO v simulovaných podmienkach

Cieľové skupiny:
zdravotnícky záchranár, lekár, vodič



Projekt spolupráce – ciele 

Ciele:

Nácvik postupov jednotlivých veliteľských pozícií pri zásahu UHPO

(VZZ, VTR, VHR, VO, )

Komplexné zvládnutie manažmentu zdravotníckeho zásahu na mieste UHPO 

Súčinnosť zasahujúcich zložiek na mieste UHPO (predovšetkým HaZZ)

Dosah na všetkých zdravotníckych (aj nezdravotníckych) pracovníkov ZZS BA

Zúčastnené zložky:

Zásahové skupiny ambulancií ZZS Bratislava (lekár, zdr záchranár, vodič)

- v reálnych kompaktných celkoch (stanica, región)

Zdravotníci OS SR (ÚHL)

Hasičské jednotky OS SR



nácvik UHPO – metodika 

Základná charakteristika cvičení:

Dvojdňový cyklus (dva samostatné turnusy za týždeň) á 20 - 30 účastníkov

1.deň

Teoretická príprava (rozsah 4 hodín)

Inštruktážne (ukážkové) cvičenie

2 denné nácviky (po každom vyhodnotenie, osobný prístup)

1 nočný nácvik 

2.deň

2 denné nácviky

Celkové záverečné vyhodnotenie

Personálne zabezpečenie:

Inštruktori výcviku UHPO (6-8), minim. 1 pre každú veliteľskú pozíciu

Figuranti (študenti SZU, UKF, SZŠ), maskér



nácvik UHPO – metodika 

1.deň

a) Teoretická príprava (rozsah 4 hodín)

- Rozsah činností a plnenie úloh veliteľských pozícií zdravotníckeho zásahu

- Vedenie zdrav dokumentácie UHPO (triediace pásky, triediace karty)

- Zásady komunikácie pri UHPO, používanie RDS v sieti SITNO

- Samostatné odborné prednášky

- Kazuistika z reálneho zásahu pri UHPO

- Workshop(y) zaistenie DC, IO vstup, invazívne výkony

b) Ukážkové cvičenie

Podľa určeného scenára, činnosť veliteľských pozícií cvičia a prezentujú inštruktori



nácvik UHPO – metodika 

1. a 2. deň

c) previerkové cvičenia 

Špecializované koridory pre nácvik UHPO

• Pád civilného  lietadla do obytnej zóny

• Zborenisko viacerých budov 

• Cestný tunel a požiar v cestnom tuneli

• Hromadná dopravná nehoda

• Nechránené železničné priecestie

• Železničná stanica

• Zrážka nákladných aj civilných vlakov

• Pád vojenského vrtuľníka do obytnej zóny

• Pád bojového vrtuľníka  MI 24 do zalesnenej oblasti

Určený scenár podľa dispozičných možností (Jakub Village)



nácvik UHPO – metodika 

c) previerkové cvičenia

Simulácia s čo najvernejším priebehom udalosti

- hlavne časové hľadisko, dojazdy, zásah, odsun 

- pomer síl a prostriedkov podľa reálií v regióne

- riziká a ohrozenie (H)

- nočné cvičenie – mimoriadne podmienky

Štruktúra zásahových skupín

- Reálne posádky (zásahové skupiny RZP, RLP)

- Regionálny princíp (z viacerých reg súčasne, simulácia viacerých poskytovateľov)

- Posádky aj so zdravotníkmi OS SR

- Súčinnosť s 

HaZZ (aj PZ), veliteľom zásahu IZS, inými posádkami, inými poskytovateľmi



nácvik UHPO – metodika 

d) Vyhodnotenie:

Každý respondent (ZZ, LEK) si precvičí aspoň 1x veliteľskú pozíciu 

Hodnotí sa:

- Komplexné zvládnutie každej veliteľskej pozície

- Odborné, osobnostné, komunikačné kritériá

- Individuálny prístup hodnotenia



nácvik – vzdelávanie UHPO – DISKUSIA 

• Jednotná metodika a plán vzdelávania UHPO

chýba...

• Reálny dosah „vzdelávacích aktivít“ poskytovateľov na zdrav pracovníkov

otázny... ?



nácvik UHPO – VÝSLEDKY 

ROK 2015:

• Máj 26 / prvé dva dni /16 / druhé dva dni / 42 / spolu 

• Október 30+20 – 50

• November 29+20 – 49

Spolu v roku  2015 bolo v praktickej aj teoretickej rovine preškolených 141
zdravotníckych záchranárov , lekárov a vodičov ZZS BA.

ROK 2016:

• Apríl 30+26 - 56

• Máj 33+21 – 54

• Október 35+29 – 64

Spolu v roku  2016 bolo v praktickej aj teoretickej rovine preškolených 174
zdravotníckych záchranárov , lekárov a vodičov ZZS BA.

• SPOLU 315 zamestnancov



nácvik UHPO – VÝSLEDKY 

• SPOLU 315 

Vyškolených lekárov, záchranárov a vodičov, inštruktorov cvičení UHPO.

Samozrejme pútavé číslo , ale je trochu skreslené tým, že niektorí, preškolení 
záchranári a lekári i vodiči sa tohto cvičenia zúčastnili opakovane / dobrovoľne  , 
čo tiež aj keď nepriamo osvedčuje bonitu tohto praktického vzdelávania /
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


