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Bakalársky študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť 
 
Študijný odbor: 7. 4.6 Urgentná zdravotná starostlivosť  
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý (bakalársky) 
Forma štúdia: denná/externá  
Dĺžka štúdia: 3 roky 
Počet kreditov potrebných na ukončenie štúdia: 180 
Akademický titul: Bc. 
 
Všeobecná charakteristika absolventa 
Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý (podľa zákona č. 321/2005 Z.z. § 3 pís. 1,2,3) ako 
člen posádky v záchrannej zdravotnej službe samostatne: odoberá anamnézu od postihnutej 
osoby, jej príbuzných a iných svedkov udalosti, sleduje, hodnotí a zaznamenáva vitálne 
funkcie, vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby, stanovuje diagnózu v rozsahu 
získaného vzdelania, zabezpečuje v polohe raneného, priechodné dýchacie cesty, zaisťuje 
neodkladnú KPR, vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení, zaisťuje periférny žilový 
vstup, podáva fyziologický roztok, nepretržite sleduje a uspokojuje potreby osoby, podáva 
kyslíkovú terapiu používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor, vykonáva 
vyčistenie dýchacích ciest, odoberá biologický materiál, kap. krv na stanovenie hladiny 
glykémie, zavádza NGS, PK u žien, odvádza prekotný pôrod, vykonáva prvé ošetrenie 
novorodenca, ošetruje rodičku, vykonáva triedenie ranených, zaisťuje bezpečnosť pristátia 
leteckej záchrannej služby v teréne, zaisťuje bezpečnosť zásahu, transport osoby, zaisťuje 
starostlivosť o mŕtve telo. Ako člen posádky v záchrannej zdravotnej službe v spolupráci s 
lekárom  a operátor operačného strediska je spôsobilý vykonávať výkony podľa zákona MZ 
SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.                               
Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach urgentná medicína, 
urgentná zdravotná starostlivosť, intenzívna medicína, medicína katastrof.  Má dobré 
praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť vo 
vyučovacom procese. 
 
Teoretické poznatky 
Absolvent  urgentnej zdravotnej starostlivosti má teoretické vedomosti zo všeobecných a 
klinických medicínskych odborov, ktoré bude využívať pri poskytovaní neodkladnej 
prednemocničnej starostlivosti. Pre úspešné absolvovanie štúdia musí splniť tieto výstupné 
štandardy vedomostí z oblasti odborného vzdelávania.  Má: 
- základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, humanitných predmetov, pozná 
odbornú terminológiu, 
- má široký rozsah poznatkov z urgentnej medicíny a medicíny katastrof, 
- pozná platnú legislatívu v zdravotníctve a urgentnej zdravotnej starostlivosti, 
- má poznatky zo psychológie, ovláda zásady a spôsoby profesionálnej komunikácie,  
- pozná zdravotnícku etiku,  základy metodológie výskumu, ovláda cudzí jazyk, 
- ovláda problematiku manažmentu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, 
- ovláda problematiku krízového manažmentu, 
- ovláda podmienky spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému, 
 
Praktické zručnosti 

- vie sa podieľať na vzdelávaní v oblasti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti a v 
záchrannej službe, 

- prakticky zvláda ošetrovateľské techniky,  
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- samostatne a v spolupráci s lekárom vykonáva špecializované život zachraňujúce 
výkony, 

- disponuje vedomosťami a zručnosťami z oblasti rádiokomunikačnej, telekomunikačnej 
a počítačovej techniky a využíva ich v systéme záchrannej služby, 

- je fyzicky zdatný, ovláda základy sebaobrany a záchrany v horských podmienkach, na 
vode, 

- ovláda zásady  bezpečnosti  a ochrany vlastnej osoby, 
- je pripravený na zvládanie krízových situácii, 
- zvláda problematiku riešenia nešťastí s hromadným postihom osôb  

 
Doplňujúce poznatky a zručnosti 

- špecifiká Vodnej záchrannej služby  
- špecifiká Horskej záchrannej služby v horskom teréne v zimnom a v letnom období 
- špecifiká práce v Hasičskom a záchrannom zbore 
- špecifiká Leteckej záchrannej služby 
- špecifiká Banskej záchrannej služby 

 
Uplatnenie 

- zdravotnícky záchranár v jednotlivých zložkách Integrovaného záchranného systému, 
- operátor Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR 
- zdravotnícky záchranár v posádke RLP a RZP Záchrannej zdravotnej služby 
- člen posádky Mobilnej intenzívnej jednotky 

 


