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Abstrakt 
Väčšiu šancu na prežitie pri mimoriadnych udalostiach poskytuje súčinný postup všetkých 
zložiek pomoci. Úlohou je vytvorenie psychosociálnych intervenčných tímov 
v jednotlivých regiónoch, ktorých súčasťou by mali byť školení a registrovaní 
dobrovoľníci z radov obyvateľstva. Príspevok sa zameriava na program psychosociálnej 
pomoci rizikovým skupinám, deťom, starým a chorým ľuďom, odlišným kultúrnym 
a etnickým skupinám, ľuďom žijúcim v domovoch dôchodcov a v ostatných kolektívnych 
sociálnych zariadeniach, záchranárom, členom psychosociálnych intervenčných tímov. 
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Abstract  
Synergetic approach of all segments of aid provides a bigger chance for survival in case 
of an emergency. The task is to create psycho-social intervention teams in regions in 
which trained and registered volunteers from the public should participate. The article 
focuses on the programme of psycho-social aid for endangered groups, children, elderly 
and ill people, different cultural and ethnic groups, people living in retirement homes and 
other shared social facilities, rescuers, members of psycho-social intervention teams. 
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ri katastrofách a hromadných nešťastiach (mimoriadne udalosti) nie 
je zárukou prežitia ani dokonalá príprava záchranárskych tímov 

a obyvateľstva. Vychádzame ale z premisy, že dokonalá príprava šancu 
P
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na prežitie zvyšuje. Taktiež pomáha vrátiť sa čo možno najskôr a čo 
možno najväčšiemu počtu ľudí zasiahnutých nešťastím do obvyklého 
spôsobu života, ktorý viedli pred mimoriadnou udalosťou. Považujeme 
teda dokonalú prípravu záchranárov a obyvateľstva za kľúčový predpo-
klad efektívnej pomoci. V krízovej situácii sa môže ocitnúť každý človek. 
Predsa však jedinci patriaci do rizikových skupín zažívajú krízové situá-
cie častejšie ako iní a hlavne ich ťažšie zvládajú. V psychosociálnej ob-
lasti je kríza definovaná ako dôsledok stretu s prekážkou, ktorú nie sme 
schopní vlastnými silami, vyrovnávajúcimi stratégiami, eventuálne za 
pomoci nám blízkych ľudí zvládnuť v prijateľnom čase a obvyklým spô-
sobom (Vymětal, 2004). V psychologickej oblasti je kríza definovaná ako 
prechodný stav vnútornej nerovnováhy spôsobený kritickými udalosťami 
alebo takými životnými udalosťami, ktoré vyžadujú zásadné zmeny 
a riešenie (Špatenková, 2004). Krízu môžeme spolu s Bašteckou (2005) 
vymedziť ako reakciu na situáciu, ktorú jedinec nemôže ľahko riešiť 
v rámci obvyklých stratégií, akými je zvyknutý zvládať záťaž. 

Špatenková (2004, s. 18) uvádza, že o krízu s najväčšou pravdepo-
dobnosťou pôjde ak sú prítomné tieto symptómy: 
 intenzívna kritická udalosť vybočujúca z každodennej reality; 
 prežívanie situácie ako straty, ohrozenia alebo šance (výzvy); 
 prítomnosť negatívnych emócií a zážitkov; 
 pocit neistoty z budúcnosti; 
 pocit straty kontroly; 
 náhle narušenie obvyklých vzorcov správania jedinca, alebo spôsobu 

života, denného rytmu, návykov a pod. 
 
Rozlišuje nasledujúce efektívne a neefektívne stratégie vyrovnávania 

sa s krízou: 
 Efektívne stratégie: 

o aktívny prístup k realite a hľadanie informácií; 
o ventilovanie pozitívnych a negatívnych emócií; 
o aktívne hľadanie pomoci u iných; 
o rozdelenie problémovej situácie na časti a ich postupné riešenie; 
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o byť sám schopný u seba rozpoznať symptómy únavy a dezorga-
nizácie, čo uľahčuje udržať si integráciu a kontrolu nad každo-
dennou aktivitou; 

o aktívne vyrovnávanie sa s emóciami a problémy alebo ich ak-
ceptovanie v prípade, že ich nie je možné zmeniť; 

o pružnosť a ochota zmeniť seba samého; 
o základy sebadôvery a dôvery k iným ľuďom, nádej, že je možné 

krízu prekonať. 
 Neefektívne stratégie: 

o odmietanie pripustiť si problémovú situáciu, selektívne uvažo-
vanie, náladovosť, pasivita; 

o potlačovanie negatívnych emócií, ich vytláčanie alebo naopak 
ich projekcie a obviňovanie druhých; 

o všeobecná dezorganizácia činnosti, zhoršenie pracovnej výkon-
nosti i prudké narušenie denného rytmu a každodenných zvyk-
lostí; 

o výbuchy intenzívnych emócií a celková neschopnosť sebaovlá-
dania alebo rezignácie čokoľvek podniknúť; 

o nehľadanie pomoci u iných, dokonca jej neakceptovanie 
v prípade, že je ponúkaná; 

o pocit zovretia problémami (deprimácia) a stereotypné reakcie 
na nich. 

Najmä rizikové skupiny obyvateľstva sa s krízovými situáciami vy-
rovnávajú ťažšie. Ak vieme, že krízové životné situácie zvládajú ťažšie 
pri mimoriadnych udalostiach akými sú hromadné nešťastia a katastrofy 
je nutné venovať im zvýšenú pozornosť. Neznamená to ale, že ostatné 
skupiny obyvateľstva túto psychosociálnu pomoc nepotrebujú.  

V zásade možno hovoriť v odbornej verejnosti o podobnom chápaní 
mimoriadnych udalostí, predsa však existujú odlišnosti v ich definovaní, 
preto je nutné uviesť ako ich chápeme. 

Pokiaľ krízové situácie (napr. vývinové) je možné predvídať, mimo-
riadne udalosti sú ťažko predvídateľné, až neovládateľné, presahujúcu 
bežnú ľudskú skúsenosť. Hromadné sú vtedy, ak zasiahnu väčšiu skupinu 
obyvateľstva. 

Vodáčková (2002) uvádza takúto klasifikáciu mimoriadnych udalostí: 
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 hromadné nešťastia obmedzené – mimoriadna udalosť postihujúca 
najviac desať zranených, alebo zasiahnutých, minimálne jeden je 
v kritickom stave; 

 hromadné nešťastie rozsiahle – mimoriadne udalosť, ktorá má za 
následok náhly vznik väčšieho počtu ako desať zranených alebo za-
siahnutých. Ich počet však nepresahuje 50; 

 katastrofa – náhle vzniknutá mimoriadna udalosť veľkého rozsahu, 
ktorá má za následok viac ako 50 postihnutých bez rozdielu počtu 
mŕtvych, ťažko, či ľahko ranených. 
 
Katastrofy delíme väčšinou podľa pôsobenia dvoch síl:  

1. prírody,  
2. človeka. 

 
Klasifikácia katastrof podľa WHO v skrátenej podobe: 

1. Prírodno-klimatické katastrofy: 
o zemetrasenie a jeho následky – požiare, zosuvy pôdy, hlado-

mor, epidémie; 
o sopečná činnosť a jej následky – bahno, sopečné povodne, 

mračná; 
o pohyby vôd, či zeminy – povodne zosuvy pôdy, lavíny a ich ná-

sledky; 
o poveternostné vplyvy – veterné víchrice, nadmerné suchá 

a teplá, mrazy, krupobitie, a prívalové dažde a ich následky. 
2. Katastrofy spôsobené činnosťou človeka (sociálno – ekonomické): 

o vojenský konflikt a mimoriadne situácie vojensko-politického 
charakteru v čase mieru (nacionalistické konflikty, terorizmus, 
migračné vlny); 

o civilizačné katastrofy (dopravné a priemyselné havárie, havárie 
v oblasti vodných stavieb, jedovatých odpadov a jadrovej ener-
gie, veľké požiare) (Vodáčková, 2002). 

 
Dôležitým predpokladom pomáhania je vytvorenie siete psychoso-

ciálnej pomoci. Psychosociálnou sieťou rozumieme prepojenie rôznych 
subjektov, ktoré pomáhajú riešiť ľuďom náročné životné situácie. Pomoc 
je tým účinnejšia, čím menšie je územie, na ktorom tím pôsobí a čím je 
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rozmanitejší. Vzrastá tým jeho flexibilita, čo je vo vzťahu k rôznorodým 
mimoriadnym udalostiam cenná charakteristika tímu. 

Psychosociálne intervenčné tímy sa skladajú z ľudí pracujúcich vo 
viacerých profesiách. Základné zloženie tímu predstavujú dobrovoľníci, 
zdravotníci, psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci, novinári, 
právnici, tlmočníci, kňazi, učitelia. Všetci členovia Psychologického in-
tervenčného tímu – PSIT – by mali byť komunikatívni, kooperujúci, pre-
tože tieto schopnosti sú nevyhnutné pre tímovú spoluprácu, mali by mať 
predstavu o vlastnej úlohe v tíme a jej obmedzeniach. 

Fázy psychosociálnej pomoci: 
1. fáza prípravy obyvateľov a záchranárov na mimoriadnu udalosť pri 

udalostiach s postupným začiatkom (povodne, epidémia), 
2. fáza urgentná – v priebehu udalosti, 
3. fáza likvidačných prác a nápravy, 
4. fáza dlhodobá, kedy sa obete vyrovnávajú s traumou. 

 
Činnosť psychosociálneho intervenčného tímu je zameraná na: 

a) priame obete – účastníci mimoriadnych udalostí, 
b) nepriame obete – príbuzní a priatelia, 
c) záchranárov, 
d) obyvateľov miesta, kde sa mimoriadna udalosť odohrala.  

Pri priamych, nepriamych obetiach a obyvateľoch miesta kde sa uda-
losť odohrala je nutné venovať zvýšenú pozornosť rizikovým skupinám 
zasiahnutým udalosťami. V prvom rade ich identifikujeme a potom pri 
pomáhaní uplatňujeme vedomosti o nich získané pri príprave všetkých 
účastníkov PSIT. Priblížme si aspoň rámcovo rizikové skupiny a čo vie-
me o ich prežívaní, správaní a telesných príznakoch po mimoriadnej uda-
losti. Možnosti poradenskej intervencie pri rizikových skupinách by mali 
byť súčasťou špeciálnej prípravy ľudí z psychosociálneho intervenčného 
tímu.  

Skupiny, ktorým by mala byť venovaná zvýšená pozornosť: 
 vekové skupiny, 
 kultúrne a etnické skupiny, 
 ľudia s vážnymi a pretrvávajúcimi duševnými poruchami, 
 ľudia žijúci v kolektívnych zariadeniach, 
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 pracovníci humanitárnych organizácií a psychosociálnych záchran-
ných služieb (B. Baštecká, 2005). 
 
Vekové skupiny  
Z hľadiska veku delíme obyvateľov na deti, dospelých a seniorov.  
 
Deti 
Vzhľadom k intenzívnemu psychickému vývinu v detskom veku 

rozlišujeme vekovú kategóriu: 
 
Vek 1 – 5 rokov 
Prežívanie: úzkosť, strach, podráždenosť, výbuchy zlosti, smútok, 

ponorenie sa do vlastného vnútra. 
Správanie: môžu sa znovu pomočovať, cmúľať si prst, lepiť sa na 

rodičov, kričať v tme, báť  sa zaspať, byť zvýšene plačlivý. 
Telesné príznaky: strata chuti do jedla, bolesti bruška, nevoľnosť, 

problémy so spaním, nočné mory, problémy s rečou, tiky.  
Možnosti zásahu: 
– slovné uisťovanie o tom, že je v bezpečí, 
– utišovanie v náruči,  
– povzbudzovanie pocitových a iných prejavov prostredníctvom 

hry atď. (odporúčame osvojiť si formou psychosociálneho vý-
cviku). 

 
Vek 6 – 11 rokov 
Prežívanie: únikové a vyhýbavé tendencie od problémov, školy, 

priateľov, výbuchy zlosti, nutkavé zaoberanie sa katastrofou, bezpečím. 
Správanie: zhoršenie školského prospechu, verbálne alebo i fyzické 

útoky na iných doma, v škole, vonku, prílišná aktivita, prihlúple správa-
nie, mrnčanie, lepivosť správanie ako u menšieho dieťaťa, snaha upútať 
pozornosť rodičov, učiteľov. 

Telesné príznaky: zmena chuti k jedlu, bolesti hlavy, bolesti brucha, 
poruchy spánku, nočné mory. 

Možnosti zásahu:  
– dieťaťu venujeme v porovnaní s predchádzajúcim obdobím viac 

pozornosti a záujmu,  
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– dočasne zmiernime požiadavky na výkon v škole a doma, 
– stanovíme citlivé ale pevné hranice pre predvádzanie sa 

a podobné správanie, 
– vyžadujeme účasť na chode domácnosti, ale v menej náročných 

a jasne stanovených aktivitách, 
– počúvajte dieťa, keď bude opakovane rozprávať o priebehu ka-

tastrofy, 
– zapojte ho do prípravy núdzovej rodinnej výbavy pre prípadnú 

mimoriadnu udalosť, 
– rozprávajte o opatreniach, prípadne precvičujte s dieťaťom ak-

tivity pre možné budúce mimoriadne udalosti 
– povzbudzujte vyjadrovanie pocitov a myšlienok slovom, hrou, 
– aktivizujte podporu medzi vrstovníkmi, 
– podporujte aktivity smerujúce k rozoznaniu zvýšene ohroze-

ných detí (posledné tri aktivity odporúčame nacvičovať formou 
sociálo-psychologického výcviku ). 

 
Vek 12 – 18 rokov 
Prežívanie: smútok, depresia, odpor voči autorite, pocit neschopnos-

ti a bezmocnosti, strata záujmu o vrstovníkov, kamarátov, o koníčky 
a záujmové činnosti. 

Správanie: zhoršenie výsledkov v škole, revolta voči autoritám do-
ma i v škole, menej zodpovedné správanie, nepokoj alebo pokles energie, 
apatia, priestupky a kriminálne správanie, uzavretie sa do seba, samotár-
stvo. 

Telesné príznaky: zmeny v prijímaní potravy, bolesti hlavy, tráviace 
problémy, kožné problémy, poruchy spánku, sťažnosti na nejasné bolesti 
a pobolievanie. 

Možnosti zásahu: 
– venujeme dospievajúcemu viac pozornosti a záujmu,  
– dočasne zmiernime požiadavky na výkon v škole a doma,  
– povzbudzujeme ich k rozhovorom o zážitkoch z mimoriadnej 

udalosti s priateľmi a dôležitými dospelými,  
– nenútime ich k rozhovorom s niekým koho mi považujeme za 

dôležitého, ale oni s ním hovoriť nechcú (napr. rodičia),  
– povzbudzujeme ich k telesným aktivitám,  
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– rozprávajme o opatreniach, prípadne precvičuje s dospievajú-
cim aktivity pre možné budúce mimoriadne udalosti,  

– zapájajme ich do spoločenských aktivít,  
– povzbudzujme k činnostiam vedúcim k obnove postihnutej ob-

lasti.  
 
Dospelí 
Prežívanie: depresia, smútok, podráždenosť, zlosť, úzkosť, strach, 

zúfalstvo, bezmocnosť, pocity viny, pochybnosti o sebe, výkyvy nálad. 
Správanie: Vyhýbanie sa pripomienkam na mimoriadnu udalosť, 

problémy so spánkom, nadmerná úroveň aktivity, ľahko sa rozplače, viac 
konfliktov s rodinou, zvýšená ostražitosť a bdelosť, osamelosť, uzaviera-
nie sa do seba. 

Telesné príznaky: únava, vyčerpanie, zmeny v prijímaní potravy, 
tráviace problémy, zhoršenie chronických problémov. 

Možnosti zásahu:  
– aktívne počúvanie,  
– príležitosť detailne hovoriť o zážitkoch z mimoriadnej udalosti,  
– pomoc pri stanovení priorít, pri riešení problémov,  
– pomoc členom rodiny pri vzájomnej komunikácii a bežnom 

fungovaní,  
– poskytujte informácie o službách po mimoriadnej udalosti,  
– rozprávajte o spôsoboch vyrovnávania sa so záťažou. 
 
Seniori 
Prežívanie: depresia, zúfalstvo nad stratami, apatia, dezorientácia, 

podozrievavosť, nepokoj, zlosť, strach zo zavretia do ústavu, úzkosť 
z nového prostredia, rozpaky z prijímania podpôr a výpomoci. 

Správanie: uzavretie sa do seba, osamelosť, neochota opustiť do-
mov, obmedzenie v pohyblivosti, problémy s núteným sťahovaním. 

Telesné príznaky: zhoršenie chronických ochorení, poruchy spánku, 
problémy s pamäťou, väčšia citlivosť na prehriatie a podchladenie. 

Možnosti zásahu:  
– opätovné a vytrvalé upokojovanie,  
– poskytovanie informácií potrebných pre orientáciu,  
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– opakovane posudzujte stav i rôznymi metódami, aby nedošlo 
k podhodnoteniu problému, ktorý sa môže objaviť neskôr,  

– pomáhajte pri obnove majetku, získavaní finančnej pomoci,  
– pomáhajte pri obnove rodinných a spoločenských kontaktov,  
– zvláštnu pozornosť je nutné venovať kvalite náhradného ubyto-

vania,  
– podporujte opätovné rozhovory o mimoriadnej udalosti a vyjad-

rovanie aktuálnych pocitov,  
– podľa potreby zaisťujte dopravu, opatrovateľskú službu, zdra-

votnú pomoc (Baštecká, 2003). 
 
 

Kultúrne a etnické skupiny 
 
Etnické a kultúrne menšiny môžu byť zasiahnuté zvlášť tvrdo 

vzhľadom k ich špecifikám oproti väčšinovému obyvateľstvu. Ich horšia 
socioekonomická situácia ich núti bývať v nechránených podmienkach. 
Problémom môžu byť jazykové bariéry, nedôvera, odmietanie vonkajších 
zásahov pomoci a odlišné kultúrne hodnoty. Citlivosť voči nim môžeme 
prejaviť tak, že príručky a letáky preložíme do ich materského jazyka, 
prípadne ich graficky znázorníme. 

Kultúrne rozdiely pozorujeme v postojoch ku strate – domova, rodi-
ny, postihnutiu, smrti. Majú odlišné spôsoby smútenia, inak prijímajú 
pomoc, zvlášť psychologickú a psychiatrickú. 

Je preto nutné, aby každý pomáhajúci bol neustále vzdelávaný v kul-
túrnych normách, tradíciach menšiny, ktorej pomáha a bol v neustálom 
kontakte so sociálnymi pracovníkmi, ktorí im pomáhajú. Pomoc je lepšie 
prijímaná, keď sa podarí nadviazať i oficiálne kontakty s dôveryhodnými 
organizáciami, ktoré ich príslušné etnikum zastupujú (Vodáčková, 2002). 

 
 

Ľudia s duševnými poruchami 
 
Pokiaľ duševne chorí majú prístup k bežnej starostlivosti, tak sa po-

čas mimoriadnej udalosti správajú porovnateľne s bežnou populáciou. Tí, 
ktorí i pred mimoriadnou udalosťou mali krehkú životnú rovnováhu budú 
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k jej obnoveniu potrebovať prednostnú a dlhšie trvajúcu psychologickú 
a psychiatrickú starostlivosť, podporné služby. U obetí mimoriadnej uda-
losti s diagnózou posttraumatická stresová porucha (PTSP) môžu sprie-
vodné javy ako helikoptéry, sirény vyvolávať zhoršenie stavu v spojení 
s mimoriadnymi udalosťami (Baštecká, 2005). 

 
 

Ľudia žijúci v kolektívnych zariadeniach 
 
Ľudia buď, ktorí v čase mimoriadnej udalosti práve žijú v kolektív-

nom zariadení alebo v ošetrovateľských domoch sú náchylnejší k úzkosti, 
panike, bezmocnosti (ak sú závislí na ošetrovateľoch). Evakuácia a vôbec 
akékoľvek presťahovanie, keď sa menia zvyky, je pre nich náročné na 
prispôsobenie. Zdravotne postihnutí, hlavne imobilní pacienti pociťujú 
zvýšenú úzkosť a paniku. 

Možnosti zásahu:  
– je dôležité čo najskôr pre nich obnoviť možnosti zaužívaných 

spôsobov správania,  
– prednostne zabezpečiť opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť, 
– ak je to možné začleniť ich do prác na obnove a upratovaní za-

riadenia, 
– v podpornej atmosfére rozprávať s nimi o zážitkoch z mimo-

riadnej udalosti, 
– poskytovať dostatok informácií o rôznych reakciách na udalosť 

a spôsoboch ich zvládania. 
 
 

Pracovníci psychosociálnych intervenčných tímov 
 
Pracovníci všetkých stupňov krízovej pomoci, či vykonávajú pomoc 

upravenú zákonom, regionálnou samosprávou, alebo je to psychosociálny  
intervenčný tím, i dobrovoľníci zúčastňujúci sa záchranných prác alebo 
podpory obetí, zažívajú značný tlak. Na všetkých, ale hlavne na dobro-
voľníkov  sme chceli upriamiť pozornosť v tomto článku. Táto pozornosť 
by mala byť zameraná dvomi smermi: 
1. mali by prejsť odborným výcvikom vo všetkých oblastiach,  
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2. mali by sa zúčastňovať psychorelaxačných sedení, ktorými pracov-
níci z oblasti duševného zdravia môžu pomáhať sebe i iným. 
 
Ad 1:  
Členovia psychosociálneho intervenčného tímu by mali neustále do-

pĺňať svoje poznatky a rozširovať odborné spôsobilosti, aby mohli efek-
tívne pomáhať obetiam, príbuzným obetí, obyvateľom miesta kde ku 
mimoriadnej udalosti došlo, i sebe samým. Zvláštnu pozornosť by mali 
venovať rizikovým skupinám obyvateľstva tak, aby boli pripravení po-
skytnúť všetky už známe možnosti zásahu opísané v texte pri jednotli-
vých rizikových skupinách. To vyžaduje systematický a odborný výcvik. 

 
Ad 2:  
Pracovníci všetkých stupňov krízovej pomoci sa stávajú svedkami 

ľudských tragédií, vážnych telesných poškodení, smrti blízkych i nezná-
mych ľudí, majetkovej ujmy a iných rán osudu. Môžu sa u nich po čase 
prejaviť telesné a duševné dôsledky pracovného preťaženia z nutnosti 
čeliť ľudskému utrpeniu. Prežívajú pocity fyzickej vyčerpanosti, správajú 
sa podráždene, prežívajú hlboký smútok, cítia sa príliš vtiahnutí do prob-
lému, znižuje sa im pracovná výkonnosť, ťažšie sa rozhodujú, objavujú 
sa poruchy koncentrácie. To sú dôvody, pre ktoré je nutné, aby sa naučili 
predchádzať záťaži a za pomoci odborníkov sa ju naučili zvládať. 

 
Sme presvedčení, že vytvorenie psychosociálnych intervenčných tí-

mov, tak aby pôsobili v jednotlivých regiónoch spolu s tímom prípravu 
absolvujúcich a registrovaných dobrovoľníkov by zvyšovalo šancu na 
prežitie. Pomohlo by vrátiť sa čo možno najskôr a čo možno najväčšiemu 
počtu ľudí zasiahnutých nešťastím do obvyklého spôsobu života, ktorý 
viedli pred mimoriadnou udalosťou. Považujeme teda dokonalú prípravu 
záchranárov, psychosociálneho intervenčného tímu, registrovaných dob-
rovoľníkov a obyvateľstva za kľúčový predpoklad efektívnej pomoci pri 
mimoriadnych udalostiach. 
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