
Příl.2

Zvláštní dokumentace záchranné služby

1. Magnetofonový záznam o výzvě; je archivován
na záchranné službě.

2. Dispečerský lístek nebo deník dispečera
obsahuje: 
pořadové číslo výzvy, čas hlášení, údaje o posti-
ženém, stupeň naléhavosti, čas předání skupi-
ně rychlé lékařské pomoci, čas a místo zahájení
i ukončení zásahu;
vede: 
pracovník zdravotnického dispečinku;
archivuje: 
záchranná služba.

3. Provozní deník radiostanice: je uložen u ra-
diostanice a veden v    souladu s radiokomuni-
kačním řádem.

4. Kniha výjezdů
obsahuje: 
datum, pořadové číslo výzvy, čas hlášení, údaje
o postiženém, pracovní diagnosu, čas a místo
předání postiženého do ústavní péče (nebo jiný
způsob ukončení);
vede: 
lékař skupiny rychlé lékařské pomoci mající
službu;
archivuje: 
záchranná služba.

5. Záznam o výjezdu
obsahuje: 
datum, čas hlášení, pořadové číslo výzvy, údaje
o postiženém, čas výjezdu a příjezdu skupiny
na místo, stručný popis klinického stavu, pra-
covní diagnosu, poskytnutou léčbu, čas odjezdu
z místa nehody, čas a místo předání do zdra-
votnického zařízení (nebo jiný způsob ukonče-
ní);
vede: 
lékař skupiny v kopiích. Originál se předává
jako zdravotnická dokumentace s postiženým
do zdravotnického zařízení, kopie slouží k vy-
hodnocování a archivaci; archivuje: záchranná
služba.

6. Kniha hlášení o průběhu služby:
obsahuje: 
stanovené údaje z průběhu směny a údaje
o doplňování sanitního vozu zdravotnickým
materiálem a léčivy;
vede: 
střední zdravotnický pracovník, závažné údaje
zaznamenává lékař;
archivuje:
záchranná služba.

7. Evidence a vykazování výkonů pro zdravotní
pojiš�ovnu.

Příl.3

Označení vedoucího lékaře záchranné 
akce a jeho pracoviště

Vedoucí lékař záchranné akce je po dobu trvání
akce označen dvěma čtvercovými terči z bílé látky
o straně 30 cm, v nichž je červený kříž o délce
ramen 20 cm a šířce 5 cm. Terče se připevňují na
hrudník a záda tkanicemi.

Pracoviště vedoucího lékaře záchranné akce je
označeno bílou vlajkou o rozměrech 70 x 70 cm
s červeným křížem o délce ramen 35 cm a šíři
10 cm. Vlajka je připevněna na kovové žerdi délky
220 cm s bodcem.
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