Informace pro pacienty k „Příkazu ke zdravotnímu transportu“ – vystavení
„sanity“
Informace dle metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, která je součástí
smluvního ujednání mezi VZP ČR a jejími smluvními partnery (PZS – poskytovateli
zdravotních služeb). U Dokladu VZP-34/2013 „Příkaz ke zdravotnímu transportu“ je zde,
kromě jiného, uvedeno následující:
Příkaz ke zdravotnímu transportu (dále jen Příkaz) je tiskopis s jednou průpisovou kopií pro
indikaci zdravotnických transportů. Zdravotnický transport vyžádá lékař, pokud je pro
pojištěnce ze zdravotních důvodů indikován (vyhodnoceno na základě aktuálního
zdravotního stavu pojištěnce).
Příkaz pro cestu do zařízení PZS (poskytovatele zdrav. služeb ), kde má být pojištěnci
poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí
zdravotní péče požaduje. V důvodu k transportu vždy uvede medicínské odůvodnění
požadovaného transportu.
Důvod k transportu tedy musí být zdravotní! Zdravotní přeprava pojištěnce je hrazenou
zdravotní službou výhradně v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu
běžným způsobem – tj. bez použití zdravotnické dopravní služby. Zdůvodnění přepravy
musí být tedy konkrétně popsáno v závislosti na aktuálním zdravotním stavu pacienta.
V této souvislosti upozorňuji na často opakovaný dotaz k možnosti indikace zdravotní přepravy v
případech nedostatečné dopravní obslužnosti. Skutečnost, že „nejede autobus“, není důvodem k
indikaci zdravotní přepravy. Skutečnost, že je „špatné počasí“ nebo „sníh“ není medicínským
odůvodněním transportu.

Přeprava je přepravci z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhrazena k nejbližšímu
PZS, který je schopen poskytnout potřebnou péči. Tedy nikoliv do Prahy nebo Brna, pokud je
stejná péče dostupná v Hradci Králové. Nikoliv do Darkova u Karviné, pokud stejnou péči
poskytují bližší Jánské Lázně…
Důvod doprovodu : doprovodem se rozumí doprovázející osoba pacienta, která není členem posádky
sanitního vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná pro
následné !!! ošetření a vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb. Doprovod nenahrazuje odborný
dohled a nezbytnou péči v průběhu přepravy a nelze ho tedy s těmito pojmy zaměňovat.

Důvodem doprovodu tedy není zajištění pomoci při naložení a vyložení pacienta v místě
určení!
Odborné naložení a vyložení pacienta, odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu
je součástí sazby za km a končí předáním pacienta smluvnímu poskytovateli (PZS). Pokud
zdravotní stav vyžaduje zajištění transportu dalším členem posádky je možné k přepravě
pacienta vyžádat tzv. „dvouposádku“.
Materiál zpracován pro www.ordinacevpace.cz dle platné metodiky, prosinec 2017.
Věřím, že z výše uvedených informací vyplývá, že zdravotní transport není „taxislužbou zdarma“,
tak jak je někdy stále vnímán a požadován.

