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Čestné  vyhlásenie
� Mgr. Jitka Gurňáková, HJ734912, 30. 08. 1976 
� 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.



Úvod
�Výskum sociálnych a kognitívnych
(netechnických) zručností, ktoré podporujú
kvalitu práce posádok záchrannej zdravotnej
služby

�Čo sa považuje za kvalitný výkon práce vo
výjazdoch ZZS?

�Aj keď medicínske guideliny sú relatívne
jednoznačné, spôsoby, akými rôzne posádky
ZZS v rovnakých situáciách postupujú, sú
veľmi rôzne



„Jste voláni k domácímu
porodu, novorozenec již
porozený, probíhá TANR.“

Miško, Rallye Rejvíz 2018



Aká je úloha ZZS ?
� laické predstavy a očakávania ≠ realita

� Formulácie v legislatíve - vágne

� výjazdy k život ohrozujúcim stavom 15 - 25 %

(Karaš et al., 2017)

Súbor:

� 46 profesionálov zo ZZS (14 žien, 32 mužov)

� 7 vodičov, 7 operátorov, 6 lekárov, 26

záchranárov

� Priemerný vek 33,94 rokov (SD = 6,53); prax v

ZZS 8,07 rokov (SD = 5,75; Min = 0; max = 22

rokov);



� „Aké sú podľa Vás ciele, ktoré má

zdravotnícky záchranár pri svojej práci

sledovať?“

� „Ako by ste charakterizovali naozaj dobrého
zdravotníckeho záchranára/záchranárku
alebo lekára/lekárku v ZZS? Čo všetko popri

znalostiach z medicíny by mal dobrý

záchranár ešte ovládať? Ak je pre Vás ťažké

popísať ideálneho záchranára, môžete naopak

popísať to, aký by určite byť nemal.“

Aká svoju úlohu/poslanie vnímajú  pracovníci ZZS 
?



Ciele ZZS
Neuškodiť

Pomôcť  čo najviac všetkým 
zasiahnutým

Blaho pacienta

Zdravie pacienta

Zachrániť život

Dopraviť pacienta živého

Výsledky





Zachrániť život pacienta

Transport

Zaistiť 
životné 
funkcie

Diagnóza

Vyšetrenie

Bezpečnosť 
posádky

S pacientom 
komunikovať 

Rodinu 
eliminovať„Stavy 

neodkladne 
ohrozujúce 
život - to je 
náplň ZZS.“

„Sledovat
zdravotní stav 
pacienta, 
zajistit jeho 
bezpečný 
transport“





Zdravie pacienta

Transport
Ponechať 
na mieste

Liečiť
Zaistiť 

životné 
funkcie

Diagnóza

Vyšetrenie

Bezpečnosť 
posádky

S pacientom 
komunikovať 

Rodinu 
informovať

S rodinou 
komunikovať

„U záchranáře je 
to především
pacienta dobře a 
citlivě vyšetřit, 
stanovit
přibližnou
diagnosu a 
transportovat jej 
do příslušného
zdravotnického
zařízení. U lékaře
je navíc cíl
pacienta nejen
vyšetřit, ale i 
správně zaléčit, 
popřípadě
situaci vyřešit na 
místě a ev. jej 
ponechat na 
místě.“





Pomôcť  čo najviac

Transport
Ponechať 
na mieste

Liečiť
Zaistiť 

životné 
funkcie

Diagnóza

Vyšetrenie

Bezpečnosť 
posádky

Podporiť

Upokojiť

S pacientom 
komunikovať 

Rodinu 
podporiť

Rodinu 
informovať

S rodinou 
komunikovať

„Záchranář má 
usilovat o to, 
aby byl
profesionálem
co se týče
znalostí a 
dovedností, a 
zároveň 
psychologem
pro pacienty a 
jejich blízké a 
také pro své
kolegy.
Na základě toho 
může adekvátně
provádět svou
práci“





Kontinuálne 
vzdelávanie

Tréning 
zručností

Správne sa 
rozhodovať

Rozhodovanie

Predvídať 
riziko

Rozpoznať 
problém

Vyťažiť 
informácie

Situačné 
uvedomenie

Správne 
reagovať

Vedenie tímu*

Tímová 
spolupráca

Podpora 
kolegov

Odborné 
vedomosti

Profesionálne 
jednanie

Dôslednosť

Dodržiavanie 
postupov

Flexibilita*Zrozumi-
teľnosť

Slušnosť

Empatia

Asertivita

Komunikácia

Férovosť

Cudzí jazyk*

Fyzická 
kondícia*

Osobný rozvoj

Sebareflexia

Sebaregulácia

Zvládanie 
stresu*

Sebaistota*

Starostlivosť o 
sebaCharakteristiky dobrého ZZ



Záver � Predstavy o poslaní a cieľoch práce sa aj u
samotných pracovníkov ZZS značne líšia

� Nesúlad individuálnych očakávaní, úrovne
technických a netechnických zručností a nárokov
reálnych výjazdov vedie ku:

� variabilnej kvalite poskytovanej zdravotnej
starostlivosti

� Zvýšenému stresu zasahujúcich pracovníkov
� Zvýšenému riziku poškodzovania a sťažností
pacientov a ich blízkych



Výzvy

Aká je optimálna kvalita starostlivosti, ktorú by
mala ZZS v rámci výjazdu poskytovať? (tak na
úrovni odborných, ako aj netechnických zručností)

Nakoľko tomu cieľu zodpovedá obsah a forma
odbornej prípravy?

Ako môžeme ľudí, motivovať aby sa o túto úroveň
kvality vo svojej práci usilovali?



Ďakujem za pozornosť

jgurnakova@gmail.com

mailto:jgurnakova@gmail.com

