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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 2. 5. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci: „Kdy má dítě nárok a za jakých podmínek na převozovou sanitou

k lékařskému ošetření (specialistovi)? Přičemž berme v úvahu, že dítě má diagnózu,

která je spojena s omezením hybnosti,“ Vám sdělujeme následující:

Podle § 2 odst. 2 písm. e) je zdravotnická dopravní služba poskytovatelem zdravotních

služeb, účelem zdravotnické dopravní služby je:

1. přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního

sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb,

2. rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče

u poskytovatele,

3. přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací,

neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých

přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí

neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu.
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Z uvedeného vyplývá, že podmínkou pro vystavení žádosti o přepravu je nutnost zajistit

přepravu pacienta k poskytovateli zdravotních služeb, pokud pacient není schopen si

přepravu zajistit vlastními prostředky (hromadná doprava, auto, taxi, …).

Žádost o přepravu se vystavuje např. je-li pacient objednán k vyšetření (rtg, CT, …) nebo

je objednán do specializované ambulance nebo překládán do jiného lůžkového zařízení.

Žádost o přepravu vystavuje poskytovatel zdravotních služeb, který vyšetření, návštěvu

specialisty nebo překlad indikoval (praktický lékař, lékař specialista, ošetřující lékař

v nemocnici).

S pozdravem


