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PRACOVNÉ POVINNOSTI ASISTENTA PODPORY ZDRAVIA 

 zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej osvety v 

znevýhodnenej rómskej komunite - v segregovaných a 

separovaných rómskych osídleniach a lokalitách; 

 zabezpečovať a uľahčovať komunikáciu medzi obyvateľmi 

segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a 

lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými 

zdravotníkmi. Šíriť elementárnu zdravotnú osvetu a informovať 

v komunite. 

 podporovať prístup komunity k zdravotnej starostlivosti: 

zabezpečovať informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta 

a poistenca; 

 podieľať sa na aplikovaní programov podpory zdravia do komunity 

podľa inštrukcií koordinátora; 

  podporovať zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné 

zdravie; 

 spolupracovať s koordinátorom pri identifikovaní rizikových faktorov 

a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, zber 

údajov (prieskumy zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia); 

 

 spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi 

sociálnymi pracovníkmi, s rómskymi asistentmi učiteľa, s 

regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity, mimovládnymi organizáciami zameranými na 

pomoc znevýhodneným rómskym komunitám a všetkými 

relevantnými inštitúciami nachádzajúcimi sa v okolí lokalít asistenta 

podpory zdravia a spolupodieľajúcich sa na riešení sociálnych 

problémov znevýhodnených skupín obyvateľstva (ÚPSVaR, 

Sociálna poisťovňa, samosprávy, základné a materské školy, 

zdravotné poisťovne). V prípade potreby oslovuje a žiada o pomoc i 

spoluprácu príslušníkov PZ SR, MsP a pod. 

 zúčastňovať sa na školeniach zameraných na rozširovanie 

vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce; 

 viesť si evidenciu o svojej činnosti; 

 zabezpečovať zber údajov za účelom monitorovania a zlepšovania 

zdravotnej situácie v lokalite 

 vykonávať ďalšie činnosti patriace k náplni práce a kompetenciám 

asistenta po predchádzajúcom usmernení koordinátorom v teréne 

alebo hlavného koordinátora alebo asistenta hlavného koordinátora.  
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V zdravotnej oblasti môže APZ vykonávať tieto úkony, resp. intervencie:  

 pomoc lekárom pri preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní 

detí a dospelých, v prípade potreby osobná účasť na očkovaní; 

 poskytnutie prvej pomoci, privolanie prvej pomoci, spolupráca pri 

poskytnutí informácií; 

 predpis liekov (zdravotníckych potrieb) u lekára, výber liekov z 

lekárne, poučenie o správnom užívaní (najmä u starých a zdravotne 

ťažko postihnutých ľudí, v prípade potreby aj u chorých dospelých); 

 meranie tlaku, kontrola správneho užívania liekov, meranie cukru v 

krvi (ak má klient prístroj), osveta; 

 vykonávanie jednoduchých preväzov po predchádzajúcom zaučení 

u lekára; 

 vysvetlenie lekárskych správ klientom, objednávanie na odborné 

vyšetrenia, doprovod s klientom na odborné vyšetrenie, konzultácia 

s lekármi ohľadom zdravotného stavu klienta, zisťovanie 

zdravotného stavu u hospitalizovaného klienta / dieťaťa;  

 pomoc pri vybavení preukazu poistenca, nasmerovanie klienta pri 

vybavovaní invalidného dôchodku, pri vybavení ZŤP preukazu, 

kompenzácií a pod.; 

 osvetová činnosť v rómskej 

komunite a v škole na rôzne témy (infekčné, vírusové, bakteriálne 

ochorenia, osobná hygiena, správna životospráva, zdraviu škodlivé 

a návykové látky a pod.). 

 


