Vyhlásenie a doplnenie informácií prezidenta AZZS k článku v Zdravotníckych novinách zo dňa
14.2.2020

V Bratislave dňa 15.2.2020

Včera, dňa 14.2.2020, bol v Zdravotníckych novinách publikovaný môj článok na tému krokov
a legislatívnych zmien, ktoré za uplynulý rok zásadne poškodili záchrannú zdravotnú službu na Slovensku.

Predmetný článok vyšiel aj elektronicky na portáli Mediweb:
https://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/hrozi-personalny-kolaps-systemu-zachraniek

Na úvod chcem dať na pravú mieru dojem, ktorý mohla vzbudiť moja veta v závere článku, ktorá znela
„V prípade ZZS Bratislava, ktorá zabezpečuje takmer 30 % všetkých sanitiek na Slovensku, je plánovaná
strata na rok 2020 približne 8 miliónov EUR, pričom pri nezmenenom financovaní môžu byť ohrozené už
marcové výplaty.“ Táto veta, mohla nezainteresovaným čitateľom, ak by ju vytrhli z kontextu článku, vyznieť
tak, ako keby sa problém nezaplatených kilometrov najazdených posádkami RZP „S“ a problém neupravenej
regulovanej ceny za poskytovanú ZZS týkal len bratislavskej záchranky, na čo ma upozornil jej generálny
riaditeľ. Uvádzam teda na pravú mieru, že problém nezaplatených kilometrov RZP „S“ a problém neupravenia
cien za poskytovanú ZZS sa týka všetkých poskytovateľov záchraniek. Je síce pravda, že ZZS Bratislava
prevádzkuje najviac posádok RZP „S“ a preto uvedenou chybou Ministerstva zdravotníctva SR trpí najviac (a
preto som ZZS Bratislava aj uviedol ako príklad v spomínanom článku), ale rovnako je pravda že týmito
chybami a nečinnosťou MZSR sú existenčne ohrození všetci poskytovatelia ZZS na Slovensku. Problém
s marcovými výplatami môže mať pri neopravení chyby v cenovom opatrení ktorýkoľvek poskytovateľ
záchrannej zdravotnej služby.
V reakcii na článok ma tiež mnohí kolegovia z prostredia ZZS kontaktovali s otázkou, čo presne legislatíva
hovorí o povinnosti dvoch záchranárov v posádke RZP (teda aj na pozícii vodiča). Najmä, keď niektorí
jednotlivci sa snažia šíriť názor, že povinnosť dvoch záchranárov v posádke RZP na Slovensku trvá už dlhé
roky. Žiaľ takéto názory zaznievajú občas aj zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, aj keď je pravda, že
zaznievajú zväčša od osôb, ktorých manažérska skúsenosť a historická pamäť v oblasti zdravotníctva
nepresahuje jedno volebné obdobie. Nakoľko som presvedčený, že vyhláška určujúca zloženie posádky
RZP je jednoducho zrozumiteľná pre každého, kto dokáže čítať s porozumením, v prílohe na ďalšej
strane tohto vyjadrenia prikladám presné znenie vyhlášky MZ SR upravujúcej personálne zloženie
posádky RZP, vrátane jej zmeny zrealizovanej minulý rok. Na jasnom obsahu nič nezmenia ani snahy
o iný výklad predmetnej vyhlášky, najmä ak výklad podávajú osoby, ktoré nie sú kompetenčne oprávnené
vyhlášky vykladať. Nechám na každého z Vás, či po prečítaní vyhlášky Vám zostanú akékoľvek pochybnosti
o tom, či do 12.6. minulého roku musel byť vodič RZP povinne záchranárom.

PhDr. Matej Polák
prezident
Asociácia záchrannej zdravotnej služby

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, v znení
neskorších úprav:
III. Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
A. Zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
1. lekár
1.1. so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo
1.2. so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo
1.3. s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anestéziológia a intenzívna
medicína, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v
špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom
odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa alebo
1.4. ktorý je najmenej šesť mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom
odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna
medicína alebo má preukázateľnú prax na pracovisku anestéziológie a intenzívnej
medicíny v rozsahu najmenej šesť mesiacov, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup
s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so
špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
2. zdravotnícky záchranár
2.1. zdravotnícky záchranár alebo
2.2. lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných
činností, v žiadnom zo špecializovaných odborov určených pre zdravotnícke povolanie
lekár.
3. vodič pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby
3.1. zdravotnícky pracovník podľa bodu 2, ktorý je zároveň vodič a spĺňa podmienky vedenia
vozidla s právom prednostnej jazdy alebo
3.2. vodič, ktorý má 21 a viac rokov, spĺňa podmienky vedenia vozidla s právom prednostnej
jazdy a je preškoľovaný v poskytovaní základnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti
každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou.
4.
5.

Zdravotnícky pracovník podľa bodu 2 a vodič pozemnej ambulantnej záchrannej zdravotnej
služby spolupracuje a plní pokyny lekára zásahovej skupiny.
zásahová skupina v prípade potreby môže konzultovať smerovanie prepravy pacienta s operačným
strediskom.

B. Zásahová skupina ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára
1. zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu 2 a zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu 3.
(znenie účinné do 12.6.2019)
1. zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu 2 a zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu 3.1.
(znenie účinné od 12.6.2019)
Z uvedeného znenia je evidentné, že do 12.6.2019 mohol byť vodičom RPZ ktokoľvek, kto bol uvedený
v časti A bode 3 a zároveň bol zdravotníckym pracovníkom (teda mohol byť aj iným zdravotníckym
pracovníkom ako len zdravotníckym záchranárom). Zmenou od 12.6.2019 bola zrušená možnosť
uvedená v časti A bode 3.2 a zostala len možnosť vodiča podľa časti A bodu 3.1, teda zdravotnícky
záchranár.

Ak by vyššie uvedené neplatilo, nemala by zmena predpisu vykonaná 12.6.2019 žiadne opodstatnenie.
Samotná zmena vykonaná 12.6.2019, ktorá zúžila možnosť vodiča RZP len na vodičov podľa bodu 3.1
potvrdzuje, že možnosť vykonávať prácu vodiča v RZP sa zúžila z bodu 3 na jeho prvú časť, teda bod
3.1.

