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Zneužívaním záchraniek sú ohrození ľudia, ktorí sú
v ohrození života a nutne potrebujú odbornú pomoc
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v kto-
rých postupne predstavu-
jeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme zá-
chrannou zdravotnou
službou, ktorá vlani absol-
vovala 8185 výjazdov. Naj-
viac vyťažená bola RLP
Brezno, a to z dôvodu, že
v meste je jediná záchran-
ka, ktorá musí riešiť všet-
ky podnety, aj tie neindi-
kované, a veľakrát dochá-
dzaaj k zneužívaniu ZZS.

BREZNO. Záchranná zdravotná
služba (ZZS) je súčasťou integ-
rovaného záchranného systé-
mu SR. V spolupráci s policaj-
ným a hasičským zborom zasa-
huje pri závažných situáciách,
ako sú dopravne nehody, prie-
myselné havárie, živelné po-
hromy atď., kde došlo k zrane-
niu alebo úmrtiu osôb.

Záchranári bynemali riešiť
niekoľkodní trvajúce
ťažkosti či teplotné stavy
ZZS je poskytovanie predne-
mocničnej urgentnej zdravot-
nej starostlivosti osobe so zá-
važným ohrozením zdravia,
alebo osobe v bezprostrednom
ohrození života. Ako priblížil
primár ZZS a CPCH Martin Dob-
rík, to znamená, ak ide o náhlu
poruchu vedomia, zastavenie
dýchania, iné poruchy dýcha-
nia, zastavenie akcie srdca,
náhle vzniknutú krutú bolesť,
infarkt myokardu, náhle cievne
mozgové príhody, závažné úra-
zy, atď. „ZZS by nemala riešiť

chronické stavy, respektíve
niekoľko dní trvajúce ťažkosti či
teplotné stavy. V prvom rade
nemá na to patričné liekové vy-
bavenie a záchranka nepredpi-
suje recepty. Toto všetko je
v kompetencii obvodných leká-
rov a LSPP – Lekárskej služby
prvej pomoci, od 1. júla 2018 už
po novom ambulantnej poho-
tovostnej služby (APS).“

Vysvetlenie akoZZS funguje
Primár ZZS a CPCH na základe
skúseností zisťuje, že nie všetci
občania vedia, ako záchranný
zdravotný systém funguje, čím
dochádza k rôznym nedorozu-
meniam. Vysvetľuje preto ich
fungovanie. „Volajúcich musím
vyviesť z omylu, že nevolajú
priamo posádke sanitky, ktorá
nečaká len na ich volanie o po-
moc, ale poskytuje urgentnú

zdravotnú starostlivosť všet-
kým občanom nášho okresu, čo
pri obmedzenom počte sanitiek
je niekedy veľký problém.“

Podľa slov Martin Dobríka
systém ZZS na Slovensku je roz-
delený na 2 zložky: 1. Krajské
operačné strediská (KOS) ZZS (v
počte 8, tiesňové linky 112/155).
Umiestnené sú v krajských
mestách, na ktoré sa volajúci
dovolajú, komunikujú s dispe-
čerom, ktorý na základe ich te-
lefonátu o zdravotnom stave
pacienta rozhodne, aký typ sa-
nitky kontaktuje a pošle na ad-
resu. KOS–ky koordinujú všetky
sanitky v SR. 2. Poskytovatelia
ZZS – organizácie, ktoré pre-
vádzkujú sanitné vozidlá.

Vokrese funguje 5 staníc
Okres Brezno siaha od Telgártu
až po Nemeckú. V ňom zabez-

pečuje ZZS 5 staníc rozmiestne-
ných strategicky podľa vyhláš-
ky MZ SR. „Ide o RLP – t. j. 3-
členná posádka v zložení lekár,
záchranár, vodič, ktorá má síd-
lo v areáli nemocnice v Brezne.
Tá poskytuje záchrannú zdra-
votnú starostlivosť predovšet-
kým vmeste a v jeho okolitých
obciach. V krízových situáciách
môže smerovať aj do iných ok-
resov, krajov.Ďalej štyri RZP – to
sú 2-členné posádky v zložení,
záchranár, vodič, ktoré sú
umiestnené v obciach Murán-
ska Huta, Pohorelská Maša,
Bystrá a Brusno a poskytujú zá-
chrannú zdravotnú starostli-
vosť v daných obciach a ich
okolí,“ priblížil primár Martin
Dobrík.

Záchrankoudonemocnice je
transportovaný lenpacient

Počas zásahu všetky záchranky
vykonávajú tie isté činnosti.„V
prvom rade sa odoberie anam-
néza, t. z. zistíme, čo sa deje, ko-
ho čo bolí, atď.. Pacienta objek-
tívne vyšetríme a podľa typu
záchranky (RLP/RZP) nasadíme
liečbu. Ak sa zdravotný stav pa-
cienta po liečbe zlepší natoľko,
že nepotrebuje ďalšie sledova-
nie, vyšetrenie a iné zdravot-
nícke výkony, ponechaný je na
adrese. Ak treba, transportuje-
me ho na urgent do nemocnice,
kde rozhodnú o jeho ďalšej lieč-
be. Podotýkam, že záchrankou
do nemocnice je transportova-
ný len samotný pacient, pred-
pisy neumožňujú transport
príbuzných. Sprievod je povole-
ný len u malých detí a posti-
hnutých pacientov.“

Zneužívanímzáchraniek sú
ohrození ľudia, ktorí sú
naozaj v ohrození života
Záchranári za minulý rok za-
znamenali dovedna 8185 výjaz-

dov (primárnych aj sekundár-
nych). Podľa slov Martina Dob-
ríka, z toho RLP Brezno (2205
výjazdov), RZP Bystrá (2038),
RZP Brusno (1435), RZP P. Maša
(1617) a RZPM. Huta (890).
„Najviac vyťažená bola RLP

Brezno, a to z dôvodu, že v mes-
te je jediná záchranka, ktorá
musí riešiťvšetkypodnety,aj tie
neindikované a veľakrát dochá-
dza aj k zneužívaniu ZZS. Zne-
užívaním záchraniek sú ohro-
zení najmä ľudia, ktorí sú na-
ozaj v ohrození života a nutne
potrebujú odbornú pomoc. Ľu-
dia si neuvedomujú, že zneuží-
vaním systému ohrozujú mož-
no aj príbuzných, kamarátov,
známych a v konečnom dôsled-
ku aj sami seba, lebo keď zá-
chranku budú potrebovať, ne-
bude hneď k dispozícii, alebo
bude meškať z dôvodu iného
neopodstatneného zásahu,“
uzavrel primár ZZS a CPCH.

(Pokračovanie v ďalšom čísle)
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU V BREZNE (1. ČASŤ)

Občianske hliadky rozšíria o ďalších štyroch členov
ProjektObčianskej poriad-
kovej služby sav Brezne
osvedčil. Samosprávav ňom
nielenže budepokračovať,
ale dokoncanavýši jeho sú-
časný stav.Umožní jej to
viac ako 230-tisícovádotá-
cia z eurofondov, vďaka
ktorej dostanúpríležitosť
ďalší štyria nezamestnaní.

BREZNO. Práca členov miestnej
občianskej poriadkovej služby
(MOPS) spočíva predovšetkým
v predchádzaní konfliktov me-
dzi minoritnou a majoritnou
časťou obyvateľstva.

Projekt pokračuje, službu
rozšíria
Vzhľadom na to, že približne de-
sať percent populácie v Brezne
tvoria príslušníci marginalizo-
vanej rómskej komunity, mesto
dlhodobo upriamuje pozornosť
práve na projekty zamerané na
ich vzdelávanie, motiváciu,
zvyšovanie zamestnanosti
a rovnako aj zamestnateľnosti.
Miestna samospráva sa už v ro-
ku 2017 úspešne zapojila do vý-
zvy z Operačného programu
Ľudské zdroje a získala tak ne-
návratný finančný príspevok vo

výške viac ako 143 tisíc eur na
zriadenie MOPS. Vďaka nemu
mesto zamestnalo šesť členov
občianskej hliadky, ktorí pomá-
hajú mestskej polícii dohliadať
na poriadok a bezpečnosť v uli-
ciach Brezna.
Vzhľadom na pozitívnu skú-

senosť so zriadenou službou sa
brezniansky magistrát rozhodol
v tejto iniciatíve pokračovať
a uchádzať sa o ďalšie pros-

triedky na jej prevádzkovanie.
Podarilo sa a ministerstvo
vnútra ako sprostredkovateľský
orgánmu poskytlo viac ako 230-
tisícový balík na pokračovanie
a dokonca rozšírenie MOPS, čo
mestu umožní pridať k súčas-
ným šiestim príslušníkom ďal-
ších štyroch. „Realizáciou pro-
jektu sa vytvárajú nové pracov-
né miesta, čím sa priamo zni-
žuje nezamestnanosť a nepria-

mo činnosť tejto služby ovplyv-
ňuje aj život všetkých obyvate-
ľov Brezna, ale aj návštevníkov
a turistov, keďže výsledkom je
väčšia tolerancia, prispôsobi-
vosť a porozumenie. Činnosťou

služby sa snažíme eliminovať
všetky negatívne prejavy
a problémy príslušníkov mar-
ginalizovaných komunít, ale aj
majoritného obyvateľstva,
a rovnako aj ich vzájomné kon-
flikty a nedorozumenia,“ kon-
štatoval primátor Tomáš Abel

Dohliadajú naverejný
poriadok
Výkon činností MOPS je zame-
raný predovšetkým na bezpeč-
nosť detí na priechodoch pre
chodcov v blízkosti škôl, čo je
zároveň aj jednou z jej hlavných
pracovných náplní. Okrem toho
dohliada na verejný poriadok,
ochranu verejného a súkrom-
ného majetku pred poškodzo-
vaním, asistuje príslušníkom
štátnej a mestskej polície, upo-
zorňuje na protispoločenskú
činnosť a protiprávne konanie
páchateľov, nahlasuje nelegál-
ne skládky a odbery energií,
asistuje pri organizovaní a za-
bezpečovaní kultúrnych, spolo-

čenských a športových podujatí
organizovaných mestom, ale
snaží sa tiež predchádzať vzni-
ku konfliktov v rámci komuni-
ty, ale aj mimo nej.
Mestská projektová mana-

žérka Milada Medveďová za no-
vým projektom vidí ďalšie ze-
fektívnenie aktivít sociálnych
pracovníkov,mestskej polície aj
policajného zboru, zlepšenie
školskej dochádzky detí, zvýše-
nie bezpečnosti, motivácie
a hlavne zamestnateľnosti
marginalizovaných skupín.
„Naučia sa hospodárne nakla-
dať s finančnými prostriedka-
mi, hospodáriť v domácnosti,
vychovávať deti, viesť domác-
nosť, zvýši sa ich zodpovednosť
a zároveň zníži počet protispo-
ločenských konaní,“ dodala
Medveďová. Projekt občian-
skych hliadok je spolufinanco-
vaný z prostriedkov Európskej
únie a štátneho rozpočtu a po-
trvá 24mesiacov.
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