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Aktualizace ke dni 20. 3. 2021

CENÍK ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB II.

Zdravotnické asistence
Sportovní, kulturní a společenské akce
Typ:
RZP posádka (zdrav. záchranář / ARIP sestra + řidič RZP)
………………….dopravné 15,- Kč / km
…………………. hodinová sazba 600,- Kč / hodin
RLP posádka (lékař + zdrav. záchranář / ARIP sestra + řidič RZP)
………………….dopravné 15,- Kč / km
…………………. hodinová sazba 1.200,- Kč / hodin
ZDS posádka (řidič DNR)
………………….dopravné 15,- Kč / km
…………………. hodinová sazba 360,- Kč / hodin
Zdravotník z řad zdrav. Záchranářů, vš. sester, členů první pomoci
………………….dopravné 25,- Kč / km
…………………. hodinová sazba 250,- Kč / hodin

Vlastníme sanitní vozy typu RZP a ZDS (třída A2, B a C), které splňují
vyhlášku č. 296/2012 Sb., o požadavcích pro poskytovatele přepravy
pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby.
Dle přání pořadatele možno umístění RESCUE stanu o rozměru 8 x 2 x 2 m,
nebo 3 x 3 x 3 m, navýšení sanitních vozů s posádkami a zdravotníky.
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Pro objednání zdravotních služeb využijte elektronickou komunikaci,
nebo dispečinkové mobilní číslo.
zachranari@rescuehelp.cz
+ 420 770 665 155
Rozhodnutí ke dni 20. 3. 2021

Josef Seemann
Vedoucí provozu, koordinátor ZA

Obecné zásady při nasmlouvání zdravotnického zajištění pro pořadatele akcí:
Upozornění pro pořadatele různých akcích, kteří si chtějí objednat zdravotnickou asistenci. Existují mnoho organizací, které
nabízejí zdravotnický dozor či asistenci, urgentní převoz zdravotnického pracovníka či lékaře, nebo přednemocniční
neodkladnou péči na svých webových stránkách, avšak nemají patřičnou registraci pro tuto službu, dle zákona č. 372/2011
Sb., § 11. Tyto organizace mohou pouze provádět odbornou první pomoc (základní - laická první pomoc do příjezdu ZZS)
. Někdy se však stává, že členové organizace byt´ to jsou zdravotničtí pracovníci (záchranáři a sestry) poskytují zdravotní
služby za hranicí zákona (transport zraněného, podávání léků, i.v vstupy, aplikace infuzí, šití tržných ran...). Své tzv.
zdravotnické kompetence mohou provádět pouze ve zdravotnických zařízeních, u zdravotnických záchranných služeb, nebo
u organizacích s registrací poskytovatele zdravotních služeb formou PPNP, nikoliv u zdravotnického zajištění. Pokud službu
přesto vykonávají, vystavují sebe a pořadatele akce k zahájení správního deliktu neboli protiprávního jednání, které naplní
znaky daného deliktu stanoveného zákonem č. 372/2011 Sb., § 11, odst. 2.
Doporučujeme vyžádat si od vybraného poskytovatele zdravotních služeb, nebo organizace předložení „Oprávnění k
poskytování zdravotních služeb". Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydávají rozhodnutím správní orgány
(Krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy). Zdravotnické zajištění mohou poskytovat pouze poskytovatelé, kteří mají
vydaná oprávnění poskytování zdravotních služeb s uvedením názvu zdravotní služby: „PŘEPRAVA PACIENTŮ
NEODKLADNÉ PÉČE".
Akce musí být zajištěna personálně minimálně jedním z těchto typů výjezdových skupin:
•
•
•

lékař + řidič ZZS (zdravotnický záchranář)
zdravotnický záchranář + řidič ZZS
všeobecná sestra s ARIP + řidič ZZS

Personální vybavení musí odpovídat právním předpisům:
•

zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
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•
•
•
•
•
•

zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
lékař vozidla RLP (rychlé lékařské pomoci) minimálně se specializovanou způsobilostí v základním oboru
zdravotnický záchranář s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
všeobecná sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu + ARIP
řidič záchranné služby s osvědčením o kvalifikačním kurzu řidiče ZZS
Text převzat / upraven od KÚ SČK
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