
ZÁCHRANÁR NA URGENTE

Katarína Hanáková



Čestné vyhlásenie ku konfliktu 
záujmov

Bc. Katarína Hanáková, SKZZ P11297, 7.12.1986

Organizátor : Hviezda života, OZ, 925 63 Dolná Streda 558

Vzdelávacia aktivita: 10. Stredoeurópsky kongres UM a MK a 
23. Národný kongres UM a MK

Vyhlasujem na svoju česť, že ako autor prednášky a
prednášajúci, v zmysle smernice SLK a SLS pre ARS CME
k procesu sledovania a hodnotenia vzdelávacej aktivity -
nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k vzdelávacej
aktivite a organizátorovi podujatia.



Neodkladná starostlivosť
1. Prednemocničná 

neodkladná 
starostlivosť

2. Neodkladná a akútna 
nemocničná 
starostlivosť 
poskytovaná na OUP

3. Nemocničná 
starostlivosť (OMIS, 
lôžkové odd.)



• Z.č. 129/2002 Z.z.
• Vyhláška MZSR 151/2018 Z. z. dopĺňa§3
• §7 o Prevádzkovaní zdravotníckych 

zariadení ods. 15 zákona č. 578/2004 Z.z.
• § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. 

Niečo zo zákona ...



Personálne zabezpečenie UP
podľa§ 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 

• sestra špecialistka v 
ošetrovateľstve vo 
vnútornom lekárstve
• sestra špecialistka v 
špecializovanej urgentnej 
starostlivosti
• sestra špecialistka v 
chirurgickom ošetrovateľstve
• zdravotnícky záchranár



Záchranár na urgente



UP v praxi
• Urgentná 

medicína 
povzbudzuje k 
spolupráci 
medzi všetkými 
členmi 
zdravotníckeho 
tímu



Záchranár vs. sestra
Sestra Zdravotnícky záchranár

Študijný program Ošetrovateľstvo Urgentná zdravotná 
starostlivosť

Vzdelanie Bc., Mgr. Bc.
Teoretická výučba 4 600 hod. 3 370 hod.
Praktická výučba ½ výučby 1 850 hod.

+ 4 týždne (sop); výcvikové 
kurzy

Špecializačné 
štúdium

Sestra špecialistka v anesteziológii a 
intenzívnej starostlivosti

Zdravotnícky záchranár operačného 
strediska ZZS

Sestra špecialistka v intenzívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti o 

dospelých

Starostlivosť o kriticky chorých

Ošetrovateľská starostlivosť o 
dospelých

Manažment v urgentnej zdravotnej 
starostlivosti



Záchranár vs. sestra
• ABCD

• Diferenciálna dg.

• Vzťah k 
ošetrovateľstvu 
vzhľadom k UMaMK

• Klinické odbory so 
zameraním na IM a UM

• Metódy a postupy 
ošetrovateľstva

• Pracuje metódou 
ošetrovateľského procesu s 
využitím poznatkov z 
klinických medicínskych 
odborov

• Stanovuje ošetrovateľské dg. 

• Plní potreby v rámci 
ošetrovateľskej starostlivosti

• Kvalifikovaná prvá pomoc



Čo robíme?
• Recepcia
• Triage
• Expektačné lôžka



Čo robíme?
• Odborné vyšetrovne
• Jednotky špecializovanej starostlivosti



Štruktúra kompetencií



Odporúčania

• po štúdiu 1 rok praxe 
pre ZZ na UP

• špecializácia pre urgentné príjmy alebo 
jednotná štruktúra jadra štúdia na VŠ

• potrebná organizácia práce s využitím 
triage systému



Ďakujem za pozornosť


