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Ambulantná ZS 

 
 záchranná zdravotná služba 
 špecializovaná 
 všeobecná 
 ADOS 



ADOS 
 
 KOS v domácom prostredí, 
 pred  a pohospitalizačná starostlivosť, 
 odbery krvi, 
 meranie VF, 
 aplikácia injekcií a infúzií, 
 ošetrovanie rán -  pooperačné rany,  stómie,  ulkusy, 

popáleniny, diabetické gangrény, dekubity, 
 starostlivosť o onkologických pacientov, 
 ošetrovateľská rehabilitácia. 

 
 



Aplikácia analgetík ... 



... infúzií ... 



...ošetrovanie stómií ... 



... rany po by – passoch ... 





... rany  po plastikách ... 



... po amputáciách ... 



... popáleniny ... 



... diabetické nohy ... 



... ulkusy ... 



... rozpadnutý karcinóm ... 



... dekubity ...  











 okres  Levoča – 357 km2 

 počet  obyvateľov  32 540  / ŠÚ k 31.12. 2007 / 
 2 mestá + 33 obcí , 
 v obciach žije  43%  obyvateľstva  - väčšina starších 

a polymorbídnych,  
 22 obcí nemá poštu, 
 15 obcí nemá školu, 
 12 obcí nemá obchod … 
 
 

 
 



... teda má – 1 -  2 x krát      
týždenne – supermarket. 



Keďže k pacientom nechodíme 
takto... 

 





...ani takto ... 

 





...a ani takto ... 

 



...aj keď spotreba a parkovanie     
      by bolo možno lacnejšie ... 

 



 ostáva nám doprava k pacientom na autách,  
 nemáme  na vodičov, sestry šoférujú samé – po 

pravidelných preškoleniach pre vodičov  - 
profesionálov,  

 a na ceste k pacientovi sa stretávame po celý rok  s 
rozličnými situáciami. 
 



Na jar sa na cestách stretávame 
s rozvodnenými potokmi,  

 





   
 



... zaplavenými cestami... 
 





... strhnutými cestami...  
 



... a zničenými mostmi. 



  Počas roka –  88% 
komunikácií vyzerá takto... 







  





...toto by mohol byť aj tréning 
na rallye ... 



   



 









    
 







Zasypalo nám cestu 











V zime čakáme, kým prejdú frézy ... 









...tu nepomôžu ani reťaze ... 



... s posypom je to lepšie ... 



... podľa zákona majú obce 
povinnosť vyvážať sneh. 



Ale inak je tu pekne... 

 







... iné prekážky ... 

 







...aj tu žijú naši pacienti ... 



... povinná výbava - gumáky, 
čelovka  a spray proti blchám ... 











... kým sme ošetrovali pacienta ... 





... vodič kamióna si zdriemol... 



... sestrička dostala šmyk... 



... väčší si myslí, že má prednosť... 



Na tomto sa tak skoro neodvezieme... 



Niekedy prídeme prvé k nehode... 

 vypíname motory 
 voláme 155 
 poskytujeme    
   prvú pomoc 
 čakáme na RZP,       
   políciu a hasičov 
 









... ale prírodu máme krásnu ... 

 







Peši na 
samotu ... 







 Doprava k pacientovi 

 Mestská doprava – 1 linka v okresnom meste 
 Prímestská doprava: 
 vlaky – nemáme, 
 autobusy – cez školský rok – 3 x krát denne, 
                     – cez prázdniny – 2 x denne, 
                     – cez víkendy – vôbec nie. 
 



Základný okruh – 56 km, z toho 17 km cesta I. triedy, 
                             – z 33 obcí – 18 koncových – 166 km, 
                             – musíme sa aj vrátiť – 322 km. 



Zdravotné poisťovne 

 
 uhrádzajú km RLP, RZP, LSPP, DZS, 

preprave biologického materiálu, 
 

 iba nám nie ... 



...a my dúfame, že aj nad nami    
               raz vyjde dúha... 



Ďakujem za pozornosť    
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