KATKOM
V júli 2013 začalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ako partner projektu
a Rakúsky červený kríž – krajinský zväz Burgenland ako vedúci partner projektu, pracovať na
projekte KATKOM (Kompetenčné centrum záchranných zdravotných služieb pre školenia a ochranu
pred katastrofami v pohraničnej oblasti Rakúsko – Slovensko). Projekt je realizovaný
prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Projekt vznikol v reakcii na zvyšujúci sa rizikový potenciál celej pohraničnej oblasti
Slovenskej republiky a Rakúska. Ide o územie s hustým osídlením, vysokou a rôznorodou
priemyselnou produkciou, neustále rastúcou intenzitou všetkých druhov dopravy a s rizikom
prírodných katastrof (napríklad záplavy), čo kladie vysoké nároky na záchranné zdravotné služby
pôsobiace na oboch stranách Dunaja. Práve v pohraničnej oblasti, kde sa hovorí rôznymi jazykmi
a stretávajú sa rôzne legislatívne a organizačné systémy, je v prípade spoločného zásahu potrebná
perfektná organizácia od plánovania zásahu až po poskytovanie pomoci na mieste, znalosti
o dostupných kapacitách a komunikačné schopnosti všetkých relevantných partnerov. Spoločný
postup musí byť realizovaný efektívne a rýchlo a nie je možné vyskúšať ho až v prípade reálneho
zásahu, kedy ide o každú jednu sekundu.
Projekt KATKOM má za cieľ systémovo analyzovať súčasnú situáciu a aktuálny stavu
v prihraničnej oblasti, čo zahŕňa zmapovanie rizikových faktorov, najväčšie problémy a možnosti ich
riešenia z pohľadu záchranárskych systémov. Čiastočnou odpoveďou by mali byť plánované reálne
kapacitné možnosti, vytvorenie školiacich manuálov pre spoločné školenia a tréningy, na mieru šitý
slovník odborných záchranárskych pojmov a realizácia pilotných školení za účasti záchranných
zdravotných služieb z oboch krajín. Rakúsky partner projektu navyše pripraví riešenia na vytvorenie
spoločného tréningového a logistického centra. Vzhľadom k charakteristike dotknutého regiónu je
udržateľnosť projektu nespochybniteľná.
Na realizácii sa okrem partnerov projektu podieľajú aj poskytovatelia záchrannej zdravotnej
služby (Falck, Life Star Emergency), ako aj iné organizácie a inštitúcie (Hasičský a záchranný zbor,
Slovenský červený kríž), ktorých sa prípadné spoločné zásahy môžu týkať.
V prvej fáze realizácie projektu KATKOM bola spracovaná Analýza o stave, súčasnej situácii,
problémoch a možnostiach poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti záchrannými
službami, ústavnými zdravotníckymi zariadeniami v prihraničných oblastiach. Cieľom analýzy bolo
zistiť možnosti poskytovania najmä neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo vytýčenom regióne,
ktorým bol Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Analýza je k dispozícii na web stránke OS ZZ SR.
Bude k dispozícii aj v nemeckom jazyku.
V súčasnosti sa v rámci projektu KATKOM pripravuje spracovanie špecializovaného slovníka
záchranárskych pojmov, ktorých používanie sa dá predpokladať v prípade spoločných zásahov s
rakúskymi záchrannými zložkami.

V rámci aktivít tohto projektu zameraných na efektivitu cezhraničných zásahov sa
v súčasnosti vypracúvajú aj školiace a tréningové materiály pre záchranárov, u ktorých sa dá
predpokladať možnosť cezhraničného zásahu. Na vypracovaní týchto tréningových manuálov, ale aj
hore uvedených odborných dokumentov (analýza a slovník) pracujú poprední skúsení experti v
oblasti záchranných zdravotných služieb.
Projekt bude realizovaný do konca roku 2014.

