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*NeZS – súčasťou komplexnej ZS, ktorá je 
poskytovaná v prípade život a /alebo zdravia 
ohrozujúceho stavu 

           - systém na seba nadväzujúcich a úzko 
prepojených častí, kt. sú si rovnocenné 

*- poskytnutie neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti postihnutému rýchlo a efektívne 

*- efektívne – čo najpriamejšia cesta s minimom 
prekážok 

 

 



*Neodkladná zdravotná 
starostlivosť a 
legislatíva SR. 



*

 

 

*Každý má právo na ochranu zdravia 

 

*Každý má právo na bezplatnú zdravotnú 
starostlivosť 

 



*ZÁKON č. 576 Z.z. 
z 21. októbra 2004 

O zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
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* (3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len 
„neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť 
poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, 
ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej 
zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo 
spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých 
vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. 
Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť 
poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti 
je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, 
neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a 
neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek 
určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia 
záchrannej zdravotnej služby.1) 

 



*

 

* 
(27) Urgentná zdravotná starostlivosť je 
neodkladná starostlivosť poskytovaná osobe pri 
náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá 
bezprostredne ohrozuje jej život alebo 
niektorú zo základných životných funkcií. 



*

(3) Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia 
zdravotné výkony, ktoré pri danej chorobe vedú k 
a) záchrane života, 
b) vyliečeniu choroby, 
c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných 

komplikácií, 
d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej 

prechodu do chronického štádia, 
e) účinnej prevencii, 
f) včasnému zisteniu choroby, 
g) zmierneniu prejavov choroby 

 



*Zákon č. 580 Z.z. z roku 
2004 

*O zdravotnom poistení a 
 o zmene a doplnení zákona 
č.95/2002 Z.z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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*

* (2) Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni 
preddavok na poistné (§ 16) za tri mesiace v príslušnom 
kalendárnom roku, nedoplatok za poistné (ďalej len 
„nedoplatok“), poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa 
vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného 
poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou 
poisťovňou, alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu 
poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného 
režimu14) alebo užitia návykovej látky, v rozsahu ustanovenom 
osobitným predpisom1) ani na výzvu príslušnej zdravotnej 
poisťovne, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti15) (ďalej len „neodkladná starostlivosť“); to 
neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil 
preddavok na poistné zamestnávateľ. Neodkladnú starostlivosť 
uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o 
neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná 
poisťovňa poistenca. 



*

 
 

*(3) Poistenec, ktorý nepodal prihlášku (§ 6 ods. 
1až 4) alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako 
jednej zdravotnej poisťovni, má právo len na 
úhradu neodkladnej starostlivosti, ktorú 
uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším 
počtom poistencov. Skutočnosť, či ide o 
neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná 
poisťovňa s najväčším počtom poistencov. 



*Zákon č.578 Z.z. z roku 
2004 

*O poskytovateľoch  zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, zdravotníckych 
organizáciách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
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* (1) Poskytovateľ je povinný 
* a) poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s osobitným 
   predpisom,1) 
* b) poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe 

neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného 
strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť 
poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,14) 

* d) vyžiadať si od zdravotnej poisťovne45) potvrdenie 
skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri 
poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti 1. osobe, 
ktorá nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok 
na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, 
nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú 
starostlivosť,46) 2. osobe, ktorá nemá podanú prihlášku47) a 
3. osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá 
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti,48) 



*Zákon č.581 Z.z. z roku 
2004 

*O zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
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*

 
*f) potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia 

žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť;17) potvrdenie žiadosti musí mať 
písomnú formu; za jeho doručenie sa považuje 
aj doručenie faxom alebo elektronickou 
poštou, 

 



*Všeobecný lekár a 
neodkladná 

zdravotná 
starostlivosť a 
legislatíva SR 



*

*  

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti lege artis –-
- vedomosti 

    - zručnosti 

     - technológie 

      - dokumentácia 



* Príloha č.1 k výnosu  
č. 09812/2008-OL 

*Minimálne požiadavky na 
personálne zabezpečenie a 
materiálno-technické 
vybavenie ambulantných 
zariadení 
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*

 

*1. Personálne zabezpečenie tvoria 

*a) lekár so špecializáciou v špecializačnom 
odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len 
"všeobecný lekár") 1, 

*b) sestra alebo sestra so špecializáciou v 
špecializačnom odbore ošetrovateľská 
starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
1. 



*

* 2. Materiálno - technické vybavenie tvoria 
 

a) základné priestorové vybavenie všeobecnej 
ambulancie pre dospelých uvedené v oddiele 1 v bode 
1. 
    čakáreň má plochu s rozmermi najmenej 12 m2,  
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie 
všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v 
oddiele 1 v bode 2, 
c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria 
1. nástroje na ušno – nosovo - krčné vyšetrenie 
(otoskop alebo čelový reflektor so spekulami, ladička 
C5), 
2. neurologické kladivko, 
 



 
3. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, 
tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa), 
4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču, 
5. taška na návštevnú službu pre lekára, 
6. taška na návštevnú službu pre sestru, 
7. prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu 
(CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov 
podľa 
použitých testov a možnosťou softwarového 
vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok 
vyšetrenia dostupný do 15 minút. 

 



*

 
*7. Resuscitačný set, ktorý musí mať každá 

ambulancia, tvoria 
 

a) T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch 
rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast, 
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými 
polomaskami v dvoch veľkostiach, 
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil, 
d) kyslíková maska, 
e) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych 
veľkostiach. 



*

*8. Ambulancie sú 
vybavené protišokovou 
skrinkou, ktorá 
obsahuje tieto lieky a 
infúzne roztoky: 
 

* I. Lieky na injekčné 
podanie 

a) sympatomimetiká, 
b) aqua pro injectione, 
c) parasympatolytiká, 
d) kortikosteroidy, 

 

 
 
e) minerálne látky, 
f) antihistaminiká, 
g) bronchodilatanciá, 
h) anestetiká, 
i) antiastmatiká, 
j) krvné náhrady a perfúzne 
roztoky, 
k) antiemetiká, 
l) anxiolytiká. 

 



*

 
 

*II. Infúzne roztoky 
F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml. 
 
*III. Lieky na perorálne podanie 
a) aktívne uhlie, 
b) vazodilatanciá. 



* Vestník MZ SR čiastka 48-51, august 2006, 
ročník 54 

* OZNÁMENIE 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje uverejnenie 
osobitného vydania Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR v mesiaci júl 
2006 s obsahom: 

* Koncepcia odboru ošetrovateľstva 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závislostí 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná starostlivosť o deti 
a dorast 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore radiačná onkológia 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v detskej chirurgii 

* Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore neurochirurgia 



* Koncepcia zdravotnej starostlivosti  
v odbore všeobecné lekárstvo 

Dňa: Číslo: 15560/2006 - OZS  

 

*  Náplňou odboru je  
 
• zabezpečiť prvý kontakt občana s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,  
• zabezpečiť rovnosť k voľnému a neobmedzenému prístupu občana k 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,  
• rozhodnúť o spôsobe poskytnutia zdravotnej starostlivosti vo vlastnej 
kompetencii, sprostredkovaním špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda „gatekeeping“ a 
triediacu funkciu,  
• zabezpečiť integráciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, jej 
kontinuitu a dostupnosť po časovej osi života osoby,  
• zabezpečiť poskytovanie komplexnej a kontinuálnej zdravotnej 
starostlivosti dospelým obyvateľom bez rozdielu veku, pohlavia, rasy či 
náboženstva,  
• zabezpečiť manažment zdravotnej starostlivosti osoby,  
• zabezpečiť kvalitu a efektivitu celého systému poskytovania zdravotnej 
starostlivosti.  

 



* Koncepcia zdravotnej starostlivosti  
v odbore všeobecné lekárstvo 

Dňa: Číslo: 15560/2006 - OZS 

*V rámci diagnostiky a liečby všeobecný lekár pozná 
a realizuje:  
 

• diagnostiku a liečbu stavov ohrozujúcich základné životné 
funkcie (bezvedomie, šok, akútne zlyhanie obehu a dýchania, 
úrazy a akútne otravy, náhle cievne a brušné príhody, poruchy 
elektrolytového a vodného hospodárstva, komatózne stavy, iné 
poruchy vedomia a správania),  
• zásady prvej pomoci a resuscitácie pri poruchách obehu, 
dýchania, extrakorporálnu masáž srdca, dýchanie z úst do úst, 
tlmenia bolesti, liečby šoku a komatóznych stavov,  
• prvú pomoc pri úrazoch, zastavenie krvácania,  
• prvú pomoc pri pôrode,  
• diagnózu smrti, obhliadku mŕtveho, základy súdneho 
lekárstva .  
 

 



* Koncepcia zdravotnej starostlivosti  
v odbore všeobecné lekárstvo 

Dňa: Číslo: 15560/2006 - OZS 

 

 

*4. Zrušovacie ustanovenie  

 Zrušuje sa Koncepcia všeobecného lekárstva, 
uverejnená v čiastke 21 - 22 Vestníka Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. septembra 1980.  

 

*5. Účinnosť  

 Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. júla 2006.  



*Neodkladná 
zdravotná 

starostlivosť v 
ambulancii VL. 



 

*Pacient + náhla zmena alebo závažné 
poškodenie zdravia 

*Lekár 

     - diagnostika akútneho stavu 

         (anamnéza, klin. vyš., laborat. vyš.) 

         - rozhodnutie o potrebe poskytnúť NeZS 

          - rozhodnutie o naliehavosti a rozsahu  

             pomoci      



*Akútny stav – stav 
ohrozujúci život 

 
*Akútna bolesť hlavy 
*Akútna bolesť na hrudníku 
*Akútna  bolesť brucha 
*Akútna bolesť končatín 
*Akútna dychová tieseň 
*Ťažký úraz 
*Bezvedomie  



* Praktický postup  

*Objektívny nález: 
 

*Pri vedomí - dezorientovaný – v bezvedomí 

*Dýcha pravidelne – nepravidelne – nedýcha 

*Akcia srdca prítomná – neprítomná      
pravidelná – nepravidelná 

*Traumatické poškodenie prítomné – neprítomné 

*TK,TT 
 



* Praktický postup  

*Anamnéza: 
 
*Definovanie a lokalizácia ťažkostí 
*Kedy, kde a za akých okolností prišlo k akútnej 

príhode 
*Čo vyvoláva/zhoršuje ťažkosti 
*Čo spôsobuje úľavu od ťažkostí 
*Sprievodné príznaky (nauzea, zvracanie, 

hnačka, dušnosť  ...) 
*Sprievodné chron. ochorenia,     LA,AA 

 



* Praktický postup 

       Pomocné diagnostické vyšetrenia: 
 

*TK,P 

*TT 

*EKG ? 

*KO,BCH ?    CRP?   Glc?   Quick?  Troponín? 

*Moč CH 

- aké sú možnosti ambulancie? 



*Akútna bolesť hlavy 

*Etiológia: 

- mimolebečná,lebečná,
vnútrolebečná 

- vaskulárna, zápalová, 
nádorová,intoxikácia, 
degeneratívna, 
idiopatická, trauma, 
endokrinopatie 

 

 

*Kedy je život 
ohrozujúca? 

- NCMP  

- hypertenzná kríza 

- trauma 

 

- ad hospitalizácia 



*Akútna bolesť na 
hrudníku 

*Etiológia: 

- vaskulárna, zápalová, 
nádorová,intoxikácia, 
degeneratívna, 
idiopatická, trauma, 
endokrinopatie 

- postihnutie kože, 
svalov, hrudného koša, 
vnútrohrudných orgánov 

 

*Kedy je život 
ohrozujúca? 

- akútny IM, nestabilná 
AP, aneuryzma Ao 

- pľúcna embolizácia, 
pneumotorax 

- vred žalúdka, ruptúra 
pažeráka 

- trauma 



*Akútna bolesť brucha 

*Etiológia: 
- difúzna bolesť : 
     ruptúra orgánu 
     obštrukcia čreva 
- lokalizovaná bolesť (4 
kvadranty) – vaskulárna, 
zápalová, nádorová, 
intoxikácia, trauma, 
gynekologická 

*Kedy je život 
ohrozujúca? 

- prítomná hemateméza, 
melena 

- známky defens musculair 

- neprítomná črevná 
peristaltika 

- známky cirkulačnej 
instability 



*Akútna bolesť končatín 

*Etiológia 

-vaskulárna,  

 zápalová, 

 trauma, 

 neurogénna 

*Kedy je život 
ohrozujúca? 

- tepenná trombóza 

- žilová tromboflebitída 

- rozsiahle traumatické 
poškodenie s 
krvácaním 

 



*Akútna dušnosť 

*Etiológia: 

- mechanická obštrukcia 
DC 

- vaskulárna, zápalová, 
intoxikácia, alergická, 
metabolická, trauma 

*Kedy je život 
ohrozujúca? 

- obštrukcia DC 

- pľúcny edém, 
embolizácia do pľúc 

- rozsiahla pneumónia 

- status astmaticus 

- pneumotorax 

 

 



*Bezvedomie 

*Etiológia: 

-  Extrakraniálna - 
kardiálna,pulmonálna, 
metabolická 

 -  Intrakraniálna - 
krvácanie, trombóza, 
nádory, zápaly CNS, 
status epilepticus 

 

*Kedy je život 
ohrozujúce? 

 

*Vždy sa jedná o 
akútny stav – potreba 
hospitalizácie 

 



*Prvá pomoc 

*BLS – základná KPR 

 

1. Stav vedomia 

2. Dýchanie 

A. pri vedomí, dýcha – 
stabilizačná poloha 

      volať RZP 

B. bezvedomie, nedýcha -  
volať pomoc + KPR (30:2) 

*ASL –rozšírená KPR 
*Bezvedomie, nedýcha  
– volať RZP + priniesť AED 
- Zahájiť KPR (30:2) 
- Zapnúť AED + nalepiť 

elektródy ( postupovať 
podľa hlasových pokynov 
prístroja) 

A: nedýcha – pokračovať v 
KPR 
B: dýcha – ukončiť KPR, 
dať do stabilizačnej polohy 



* Všeobecný lekár – efektívna 
súčasť neodkladnej ZS 

pacient 
• Akútne ohrozenie zdravotného stavu 

Všeobecný 
lekár 

• Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
• Zabezpečenie následnej zdravotnej starostlivosti 

RZP 

• Stabilizácia pacienta 
• Transport do nemocničného zariadenia  



 



*
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