
Profil absolventa prvého stupňa študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť 

 

Cieľom vzdelávacieho študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je prípravy 

absolventa na výkon samostatných činností a poskytovanie neodkladnej zdravotnej  

starostlivosti, ku ktorej má oprávnenie vyplývajúce zo súčasnej legislatívy. Je oprávnený na 

základe vlastného posúdenia a rozhodnutia v súlade s diagnózou a pokynom lekára alebo 

iného spôsobilého odborníka zabezpečovať špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť jedincom, 

rodinám alebo skupinám pacientov v rozsahu svojej odbornej a v súlade s § 3  vyhlášky MZ 

SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe  o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych 

povolaniach. 

Je pripravený podieľať sa aktívne na ochrane verejného zdravia a viesť jednotlivcov i 

skupiny obyvateľov k starostlivosti o zdravie, vrátane znalostí poskytnutie prvej pomoci a k 

zdravému životnému štýlu. Na základe vedomostí a zručností z ošetrovateľstva, medicínskych 

a humanitných odborov a zručností získaných v priebehu klinickej praxe je schopný 

rozpoznať somatické, psychické a sociálne potreby klienta. Dokáže tieto potreby zabezpečiť 

ako v rámci prednemocničnej starostlivosti, tak aj nemocničnú starostlivosť. Má predpoklady 

pre spoluprácu s ostatnými pracovníkmi v zdravotníctve, záchranári integrovaného 

záchranného systému a pre ďalší osobný a profesijný rast. Absolvent je pripravený na 

dodržiavanie zdravotníckej etiky a štandardov ošetrovateľskej starostlivosti, na rešpektovanie 

osobnosti a práv pacienta. Je pripravený tak, aby kvalitou svojej práce a svojimi postojmi 

prispieval k zvyšovaniu prestíže povolania zdravotníckeho záchranára. 

 

Absolvent študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť ( ďalej len UZS) pozná 

moderné teórie, trendy a postupy v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a vie posúdiť ich 

realizáciu v praxi. Má predstavu o možnostiach svojho profesionálneho uplatnenia a 

kariérneho rastu v rámci SR a EÚ. 

Má znalosti vo vybraných poznatkoch z anatómie, fyziológie, patológie, záchranárstva a 

ďalších lekárskych odborov. Vie tieto poznatky aplikovať do ošetrovateľskej starostlivosti vo 

vzťahu k neodkladnej starostlivosti, internému lekárstve, chirurgii, starostlivosť o ženu a 

gynekológii, starostlivosť o dieťa a pediatrii, ďalej k starostlivosti o duševné zdravie a 

psychiatrii, starostlivosť o starých ľudí a geriatrii a v mnohých ďalších odboroch. 

Absolvent UZS dokáže využívať vedomostí a zručností z psychológie pri zabezpečovaní 

zdravotnej starostlivosti pacientom / klientom, ale aj pri rozvoji vlastnej osobnosti, pozná 

systém zdravotníckej starostlivosti v SR v porovnaní so zahraničím, hlavné zásady a nástroje 



zdravotnej a sociálnej politiky, chápe sociálne, demografické, ekonomické a ďalšie súvislosti 

starostlivosti o verejné zdravie. 

Má prehľad o základných právnych normách týkajúcich sa poskytovania zdravotnej 

starostlivosti a práce záchranárov, je schopný inovovať štýl a spôsob práce pod vplyvom 

nových poznatkov v odbore, vie doplniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti z prírodných 

vied o poznatky potrebné pre lepšie pochopenie ľudského organizmu ako celku aj pre 

porozumenie diagnostickým a liečebným metódam. 

Dokáže samostatne pracovať a rozhodovať v rámci kompetencií zdravotníckeho 

záchranára, dokáže spolupracovať s ďalšími zložkami v rámci integrovaného záchranného 

systému, je oboznámený s činnosťou jednotlivých zložiek integrovaného záchranného 

systému, pozná základné triedenie a odsun pacientov v rámci hromadného nešťastia, je 

schopný využívať metódy a prostriedky na edukačné činnosť zdravotníckeho záchranára,  

rozumie lekárskej terminológii, vyjadruje sa v odborných záležitostiach presne, vecne a 

jazykovo správne. 

 

V oblasti výkonu bude absolvent UZS schopný:  

 odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej 

zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti, 

 sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a 

technických prostriedkov, 

 vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu, 

 vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania, 

 vykonáva čistenie dýchacích ciest a zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest 

dostupnými prostriedkami a technikami, 

 vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu, 

 používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor, 

 zaisťuje periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho vstupu a podáva fyziologický 

roztok na udržanie priechodnosti žilového vstupu, 

 používa pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest pri umelej pľúcnej ventilácii, 

 podáva kyslíkovú liečbu a inhalačnú liečbu, 

 vyhotovuje záznam EKG krivky a vykonáva jej posudzovanie a hodnotenie, 

 vykonáva základné neurologické vyšetrenie a stanovuje pracovnú diagnózu cievnej 

mozgovej príhody, 



 odvádza prekotný pôrod, vykonáva prvé ošetrenie novorodenca, ošetruje rodičku, 

 ošetruje pneumotorax dostupnými prostriedkami a technikami, 

 zavádza žalúdočné sondy, 

 zavádza močový katéter u žien, 

 odoberá v prípade potreby biologický materiál, 

 zabezpečuje transport osoby a podieľa sa na transporte osoby z miesta udalosti do 

vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby dostupnými spôsobmi a 

prostriedkami, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie, 

 udržuje rádiovú, telefónnu a dátovú komunikáciu s operačným strediskom tiesňového 

volania záchrannej zdravotnej služby a so všetkými zložkami integrovaného 

záchranného systému, spolupracuje pri navigácii v teréne, 

 vyslobodzuje osoby v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného 

systému, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie. 

Zdravotnícky záchranár s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom 

študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v rámci neodkladnej 

zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej 

zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných môže na základe 

písomného poverenia samostatne v rozsahu získaného vzdelania podávať 

a) diuretiká intravenózne, 

b) bronchodilatanciá intravenózne, 

c) antidotáintramuskulárne, intravenózne a intranazálne, 

d) parasympatikolytikum (atropin) intravenózne, 

e) magnesiumsulfuricumintramuskulárne, intravenózne. 

 

Na samostatné vykonávanie odborných pracovných činností uvedených sa vyžaduje 

písomné poverenie odborného zástupcu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej 

služby. Poverenie sa vydáva najviac na tri roky. 

Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností zdravotnícky záchranár 

ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 

s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej 

zdravotnej služby spolupracuje s lekárom pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti. 


