
„KOS „KOS –– kaka““

Mgr. Lucia MesárošováMgr. Lucia Mesárošová
Hlavný operátor ZZSHlavný operátor ZZS
RescueRescue DayDay, Poprad, 6.február 2016, Poprad, 6.február 2016



„KOS“ – krajské operačné stredisko

• Organizačná jednotka OS ZZS SR
• Zabezpečovanie hlavných činností OS ZZS SR 

na krajskej úrovni

Príjem, spracovanie a realizácia odozvy na 
tiesňové volanie
Riadenie a koordinácie ZZS
Súčinnosť s ostatným zložkami IZS



Operátor ZZS

• Zdravotnícky záchranár
Špecializácia operačné stredisko ZZS

• Sestra so špecializáciou:
Operačné stredisko ZZS
Urgentná zdravotná starostlivosť
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

• Lekár – O ZZS



Obsah pracovnej činnosti

„Samostatná odborná práca v rozhodovaní a
posudzovaní dôležitosti a urgentnosti 
ohlásených stavov na poskytnutie základnej 
neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúci 
zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym 
záchranárom alebo sestrou na operačnom 
pracovisku po získaní špecializácie v 
príslušnom odbore.“



Zákon 576/2004 Z.z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2 ods. (3) 
Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len "neodkladná starostlivosť") je zdravotná
starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá
bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, 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.
Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa
šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a
život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná
preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi
zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov,
tkanív a buniek určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.



ZÁKON 579/2004 Z.z.
o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

§ 1 ods. (1) 

Záchranná zdravotná služba poskytuje 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



1. Príjem tiesňového hovoru

• Pozdrav
• „Kde sa stalo?“
• „Čo sa stalo?“
• „Komu sa stalo“
• „Kedy sa stalo?“
• Identifikácia tiesňového hovoru:
H1
H2
H3



2. Spracovanie tiesňového hovoru

Aktuálny zdravotný stav
• Prvotné vyšetrenie
 Stav vedomia
 Stav dýchania
 Stav cirkulácie
 Krvácanie / Poranenie / Úraz

• Druhotné vyšetrenie
 Anamnéza
 Ostatné ťažkosti („od hlavy k pätám“)



DISPATCH LIFE SUPPORT

Telefonicky asistovaná prvá pomoc a inštruktáž
 Zastavenie krvného obehu
 Akútny koronárny syndróm
 Cievna mozgová príhoda
 Krvácanie
 Pôrod
 Potreba polohovania
 Kŕčové stavy
 iné



3. Realizácia odozvy na tiesňové volanie
NZS OZS

K N M O

Základná životná 
funkcia zlyháva už 
počas príjmu a 
spracovania 
tiesňového hovoru. 
Bez okamžitého 
zásahu odbornej 
pomoci nastane 
smrť.

Základná životná 
funkcia je ohrozená 
zlyhaním.
Bez okamžitého 
zásahu odbornej 
pomoci môže 
nastať poškodenie 
zdravia alebo smrť.

Základná životná 
funkcia nie je 
ohrozená zlyhaním
a stav osoby znesie 
odklad. Bez zásahu 
odbornej pomoci 
môže nastať 
poškodenie zdravia.

Základná životná 
funkcia nie je 
ohrozená zlyhaním.
Bez zásahu 
odbornej pomoci 
nenastane 
poškodenia zdravia, 
ani smrť.

1. VZZS/RLP/MIJ
2. RLP
3. RZP + RLP

1. RLP/MIJ/RLP
2. RZP + RLP
3. RZP

1. RZP
2. RLP

Alternatívny spôsob 
realizácie odozvy 
(LSPP, DS, vlastná
doprava, TAI)



„Sekundárne transporty“

• Príjem a spracovanie v rovnakých intenciách
• Realizácia odozvy

PRIORITA

A B C D E

Kritický / 
neodkladný Neodkladný Naliehavý Menej naliehavý Odkladný

• VZZS
• RLP/MIJ
• RZP/TI + špecial. 

tím
• RLP
• Špecial. tím

• VZZS
• RLP/MIJ
• RZP/TI + špecial. 

tím
• RLP
• Špecial. tím

• RZP
• RLP

• RZP
• Dopravná služba
• Zmluvná doprava
• Vlastná doprava

Bezodkladne
Hneď ako je

možné
Do 12 hodín od

indikácie
Do 24 hodín od

indikácie







Operačné riadenie

• Dynamický proces
NAJBLIŽŠIA VOĽNÁ AMBULANCIA ZZSNAJBLIŽŠIA VOĽNÁ AMBULANCIA ZZS







Komunikačná zručnosť

• Tvrdé medicínske znalosti a zručnosti
• Mäkké komunikačné znalosti a zručnosti

 dieťa na linke
manipulácia
 agresia



Štatistické výstupy
Po

če
t 

pr
ija

tý
ch

 
ho

vo
ro

v 1.010.454

Po
če

t z
ás

ah
ov

 a
m

b.
 Z

ZS 588.000

K N M O A B C D E

21353 341899 174228 118335 4870 9339 26590 9336 385



Kontrola

• Riadiace a monitorovacie stredisko 
• Supervízor RaMS
• Systém hodnotenia
 Priebežné
 Periodické

• Spätná väzba
 Sťažnosti
 Partneri v ZZS





Ďakujem za pozornosť!Ďakujem za pozornosť!

lucia.mesarosova@emergencylucia.mesarosova@emergency--slovakia.skslovakia.sk



Použité zdroje

• Metodické usmernenie OS ZZS SR  -
„Príjem, spracovanie a realizácia odozvy volania na LTV ZZS“

• Zákon 576/2004 Z.z.
• Zákon 579/2004 Z.z.
• Ilustrácia web


