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Pøíl.2

Zvláštní dokumentace záchranné služby
1. Magnetofonový záznam o výzvì; je archivován
na záchranné službì.
2. Dispeèerský lístek nebo deník dispeèera
obsahuje:
poøadové èíslo výzvy, èas hlášení, údaje o postiženém, stupeò naléhavosti, èas pøedání skupinì rychlé lékaøské pomoci, èas a místo zahájení
i ukonèení zásahu;
vede:
pracovník zdravotnického dispeèinku;
archivuje:
záchranná služba.
3. Provozní deník radiostanice: je uložen u radiostanice a veden v souladu s radiokomunikaèním øádem.
4. Kniha výjezdù
obsahuje:
datum, poøadové èíslo výzvy, èas hlášení, údaje
o postiženém, pracovní diagnosu, èas a místo
pøedání postiženého do ústavní péèe (nebo jiný
zpùsob ukonèení);
vede:
lékaø skupiny rychlé lékaøské pomoci mající
službu;
archivuje:
záchranná služba.

5. Záznam o výjezdu
obsahuje:
datum, èas hlášení, poøadové èíslo výzvy, údaje
o postiženém, èas výjezdu a pøíjezdu skupiny
na místo, struèný popis klinického stavu, pracovní diagnosu, poskytnutou léèbu, èas odjezdu
z místa nehody, èas a místo pøedání do zdravotnického zaøízení (nebo jiný zpùsob ukonèení);
vede:
lékaø skupiny v kopiích. Originál se pøedává
jako zdravotnická dokumentace s postiženým
do zdravotnického zaøízení, kopie slouží k vyhodnocování a archivaci; archivuje: záchranná
služba.
6. Kniha hlášení o prùbìhu služby:
obsahuje:
stanovené údaje z prùbìhu smìny a údaje
o doplòování sanitního vozu zdravotnickým
materiálem a léèivy;
vede:
støední zdravotnický pracovník, závažné údaje
zaznamenává lékaø;
archivuje:
záchranná služba.
7. Evidence a vykazování výkonù pro zdravotní
pojiš•ovnu.

Pøíl.3

Oznaèení vedoucího lékaøe záchranné
akce a jeho pracovištì
Vedoucí lékaø záchranné akce je po dobu trvání
akce oznaèen dvìma ètvercovými terèi z bílé látky
o stranì 30 cm, v nichž je èervený køíž o délce
ramen 20 cm a šíøce 5 cm. Terèe se pøipevòují na
hrudník a záda tkanicemi.

Pracovištì vedoucího lékaøe záchranné akce je
oznaèeno bílou vlajkou o rozmìrech 70 x 70 cm
s èerveným køížem o délce ramen 35 cm a šíøi
10 cm. Vlajka je pøipevnìna na kovové žerdi délky
220 cm s bodcem.

