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Vstupné parametre  NZS
• Ľudia majú mať nepretržitý prístup k NZS

(všeobecný záujem garantovaný ústavou)
• Pacientsky orientovaná NZS (OECD)
• Dostupnosť NZS (WHO)

a) geografická (vzdialenosť, čas patofyz.)
b) sociálna (pre všetkých)
c) finančná (štát, inak udržateľnosť, rozvoj)

• Kapacitná priepustnosť NZS:
a) Záchranná zdravotná služba
b) Ústavná NZS (správne nemocnice)

• Správna medicínska prax
• Garancia NZS medicínsky odbor UM. 

• Absencia vstupných parametrov
►smrť (AKS, NCMP, ťažké úrazy a iné)
►invalidita (poisťovne, ekonomika)
►dlhodobá PN (poisťovne, ekonomika)
►silný forenzný priestor (ÚDZS)
►obmedzené možnosti pre NHPO
►silný priestor pre „medical error“
►odborný a morálnky kredit ZS 



Urgnetná medicína 
• Zameranie – neodkladná zdravotná starostlivosť

prednemocničná – ZZS 
(in)nemocničná – OUM/ED
medzinemocničná – kvalifikovaný transport
nehody s hromadným postihnutím osôb

• Cieľová skupina pacientov:
život ohrozujúce stavy – Qintet 1.hodiny
postihnuté orgány
postihnuté končatiny
tĺmenie bolesti

• Výsledok:
limitácia mortality, zníženie trvania a závažnosti 
náhlych ochorení a úrazov



Qintet prvej hodiny

1. Akútny koronárny sy
2. Zastavenie srdca
3. Zlyhanie dýchania
4. NCMP
5. Ťažké úrazy
6. Iné život a zdravie ohrozujúce 

udalosti
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Správna medicínska prax

• Nové medicínske vedecké poznatky 
rýchlo narastajú – EBM (odporúčania)

• Logistika implementácie nestíha 
divergentná

• Príklady v NZS ?   
• SMP - hlavný nástroj poskytovania ZS 

profesionalita
• Riešenie?



Implementácia SMP v NZS

1. OUsm – Akútny koronárny sy
2. OUsm – NCMP 
3. OUsm – Ťažké úrazy 
4. Ousm – Pediatrická NZS
5. Ousm – Patologický novorodenec

Výsledok: 
liečebné a transportné protokoly



V Y H L Á Š K A MZ SR/2006
o minimálnych požiadavkách na PZ a MTZ ZZ

Ambulancie
• Amb VšL – sl. PP EKG
• Resuscitačný set:

♦ T-tubusu najmenej 3
rôzne veľkosti pre
mužov, ženy,deti a
dorast,

♦ ambuvak + tvárove
polomasky (2 veľk.)

♦ kyslíková fľaša (0,6 l) 
redukč. ventil. + O2
maska,

♦ odsávačka a odsáv. 
katétre (2 veľkosti.)

♦ AED? + iné?

Protišoková skrinka: 
• sympatomimetiká,
• aqua pro injectione,
• parasympatolytiká,
• kortikosteroidy,
• minerálne látky,
• antihistaminiká,
• bronchodilatanciá,
• anestetiká,
• antiastmatiká,
• krvné náhrady a perfúzne

roztoky,
• antiemetiká,
• anxiolytiká.

Quintet 1. hodiny?



Možný benefit z OUsm

Ďakujem za pozornosť
A nech sa nám darí!

Poznámka: riešime systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti


