ČINNOSŤ HLAVNÉHO
ODBORNÍKA DNES A ZAJTRA

Poprad 07.02.2014

Bc. Roland Száz
hlavný odborník MZ SR
pre zdravotnícke záchranárstvo

Čo sa udialo v roku 2013
¨

Vznik Slovenskej komory zdravotníckych
záchranárov

¨

Ustanovená komisia pre neodkladnú
zdravotnú starostlivosť MZ SR

- Prvé zasadnutie marec 2013
¨

Transformácia staníc RLP na RZP

Činnosť v roku 2013
Apríl 2013 - pracovné stretnutie HO a KO pre
ZZ
¨

Príprava nového MTZ
-Príprava novelizácie vyhlášky č.334/2010 Z.z. o rozsahu
praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
-Stanovenie úloh na rok 2013
-

Máj 2013 – spracovanie nového MTZ finálnej
verzie HO pre UM a HO pre ZZ

q

- Predložené na pripomienkovanie zástupcom
poskytovateľov a SSUMaMK – spoločné stretnutie

q

-

-

Máj 2013 - stretnutie s riaditeľkou odboru
vzdelávania MZ SR Doc. PhDr. Slezákovou
Vznik špecializačného štúdia manažment v UZS na
základe Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej
spôsobilosti
na
výkon
zdravotníckeho
povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností
Vypracované štandardy a akreditačný spis pre vznik
špecializačného štúdia – vypracovaný p. PhDr. Dudekovou
zo SZU a predložené MZ SR na schválenie

q

November 2013 – predloženie návrhu novely
vyhlášky č. 334/2010 Z.z. spolu s SKZZ na
pripomienkovanie HO pre UM, ktorá rieši
kompetencie ZZ

q

December 2013 – stretnutie HO, KO pre ZZ a
UM a SKZZ ku kompetenciám ZZ

-

-

vypracovanie finálnej verzie na predloženie MZ SR
novely vyhlášky č. 334/2010 Z.z. o rozsahu praxe v
niektorých zdravotníckych povolaniach
Vypracovaný systém prideľovania kompetencií –
v súčasnej dobe na pripomienkovaní u HO pre UM

q

Január 2014 – pracovné stretnutie HO, KO pre ZZ
a SKZZ

-

Riešenie vyplývajúcich problémov t.č. platným nariadením
vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností

-

Úprava, doplnenie a zosúladenie paragrafových znení so
súčasným stavom

-

Vyjadrenie KO pre ZZ k postupu prideľovania kompetencií

-

Stanovenie úloh

Nové MTZ pre ZZS – doplnenie a
rozdiely
q
-

-

Úprava personálneho zabezpečenia
Rozčlenenie záchranárov podľa vzdelania
Úprava minimálnych požiadaviek na pozíciu
vodiča v ZZS
vodič, ktorý má 21 a viac rokov, spĺňa podmienky vedenia vozidla
s právom prednostnej jazdy so vzdelaním zdravotnícky záchranár,
zdravotnícky asistent alebo zdravotná sestra, toto neplatí pre
pracovníkov, ktorí vykonávali túto funkciu v záchrannej zdravotnej
službe pred dátumom účinnosti tejto vyhlášky a dovŕšili vek 50
rokov. Prechodné obdobie na doplnenie príslušného vzdelania je do
30.6.2020.

Nové MTZ pre ZZS – doplnenie
a rozdiely
¨

Úprava materiálno technického vybavenia

-

Komunikačné prostriedky
Prístrojové vybavenie
Fixačné pomôcky
Špeciálny zdravotnícky materiál
Liekové vybavenie – korešponduje s
kompetenciami

-

Kompetencie – rozšírenie a
doplnenie
q
-

-

Hlavné zmeny:
Vyňatie konzultácií – prechod ku samostatnosti
Na zvládnutie všetkých akútnych stavov v NZS
Odlíšenie prideľovania stupňa podľa dĺžky praxe
– do 1 roka, po 1 roku a 3 rokov praxe
Doplnenie rozsahu praxe ZZ v § 3:
- výkony
- farmakoterapia
- systém prideľovania

Prvý stupeň
¨

a) aj iné kryštaloidné roztoky ako roztok je uvedený v ods. 1 písm.
h),

¨

b) 40 % glukózu intravenózne pri diagnostikovanej hypoglykémii,

¨

c) adrenalín intravenózne a intraoseálne pri kardiopulmonálnej
resuscitácii

¨

d) adrenalín intravenózne, intraoseálne a intramuskulárne pri
anafylatickom šoku,

¨

e) tramadol intramuskulárne,

¨

f) antipyretiká per rectum a per os,

¨

g) diazepam per rectum pri kŕčových stavoch,

¨

h) prednison per rectum,

¨

i) adsorbčné uhlie,

¨

j) captopril per os pri arteriálnej hypertenzii

Druhý stupeň
¨

a) nitráty perorálne,

¨

b) kyselinu acetylsalicylovú perorálne,

¨

c) clopidogrel, prasugrel a tikagrelor perorálne,

¨

d) salbutamol alebo iné ß2 mimetiká inhalačne,

¨

e) diazepam intramuskulárne a frakcionovane intravenózne pri
kŕčoch,

¨

f) amiodaron intravenózne a intraoseálne pri kardiopulmonálnej
resuscitácii,

¨

g) fenpiverin, metamizol, pitofenon intramuskulárne a intravenózne,

¨

h) metamizol intramuskulárne a intravenózne,

¨

i) tramadol intravenózne,

¨

j) antiemetiká intramuskulárne a intravenózne,

¨

k) pri medzinemocničnom transporte osoby liečbu podľa ordinácie
lekára, ktorý transport indikoval.

Tretí stupeň
¨

a) heparíny intravenózne pri akútnom koronárnom syndróme,

¨

b) neopiátové analgetiká intravenózne, intramuskulárne,
intraoseálne,

¨

c) furosemid intravenózne,

¨

d) diazepam intramuskulárne a intravenózne,

¨

e) magnesium sulfuricum intravenózne pri eklampsii,

¨

f) kortikoidy intravenózne,

¨

g) antidotá intramuskulárne a intravenózne,

¨

h) antihistaminiká intramuskulárne a intravenózne,

¨

i) parasympatikolytikum (atropin) intravenózne,

¨

j) spazmolytiká intravenózne,

¨

k) pri medzinemocničnom transporte osoby liečbu podľa ordinácie
lekára, ktorý transport indikoval.

Kompetencie – rozšírenie a
doplnenie
¨

Vloženie § 5 - Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v
ústavnom zdravotníckom zariadení na oddelení urgentného
príjmu alebo príjmových ambulanciách

¨

Znenie § 5 - (1) Zdravotnícky záchranár so špecializáciou v
špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť
získanou podľa predpisov platných do 30. júna 2010, diplomovaný
zdravotnícky záchranár alebo zdravotnícky záchranár s
vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom
programe zdravotnícke záchranárstvo v študijnom odbore urgentná
zdravotná starostlivosť, alebo vysokoškolským vzdelaním prvého
stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore
urgentná zdravotná starostlivosť v rámci zaradenia v ústavnom
zdravotníckom zariadení na oddelení urgentného príjmu alebo
príjmových ambulanciách, vykonáva odborné pracovné činnosti
sestry.

Úlohy....
¨

¨

¨

predloženie finálnych materiálov MTZ a novely
vyhlášky č.334/2010 na schválenie MZ SR
spolu s HO pre UM
úprava nariadenia vlády SR č. 296/2010 v
spolupráci s SKZZ
analýza stavu ľudských zdrojov v ZZS

Ďakujem za pozornosť

szaz.roland@zamed.sk
t.č.: 0918 570 312

