
místo
odvozu

místo 
zásahu

datum přepravy (den/měsíc/rok)

podezření na diagnózu poznámka k přepravě (nemocnice /oddělení)

Potvrzuji, že mě níže podepsaný lékař zdravotnické záchranné služby, zdravotník záchranné služby, příp. člen zdravotnické záchranné služby poučil o mém 

onemocnění, příp. o mém zranění a tom, jaké z nich mohou plynout komplikace a rizika, přičemž tak učinil mně srozumitelnou formou.

Přesto však odmítám jakékoli doporučené vyšetření a poskytnutí pomoci.

Přesto však odmítám následující doporučená vyšetření a poskytnutí pomoci:

Přesto však odmítám doporučený převoz do nemocnice zdravotnickou záchrannnou službou Rakouského červeného kříže. 

Potvrzuji, že mě níže podepsaný lékař zdravotnické záchranné služby, zdravotník záchranné služby, příp. člen zdravotnické záchranné služby vyzval, 

abych při zhoršení mého zdravotního stavu, nebo pokud se objeví bolesti / potíže, okamžitě vyrozuměl zdravotnickou záchrannou službu nebo 

neprodleně vyhledal lékaře či zašel do nemocnice.

Jako zákonný zástupce potvrzuji, že mě níže podepsaný lékař zdravotnické záchranné služby, zdravotník záchranné služby, příp. člen zdravotnické 

záchranné služby vybídl, abych při zhoršení zdravotního stavu, nebo pokud se vyskytnou bolesti / obtíže u mého dítěte, klienta, okamžitě informoval 

zdravotnickou záchrannou službu nebo bezodkladně vyhledal lékaře či nemocnici.

Beru na vědomí, že nebudu činit ani Rakouský červený kříž, Zemské sdružení Dolní Rakousko, ani lékaře zdravotnické záchranné služby, ani zdravotníka 

záchranné služby, příp. člena zdravotnické záchranné služby jakýmkoli způsobem odpovědnými za poškození, ke kterým dojde a která mohou vzniknout z 

výše uvedených skutečností a beru na sebe plnou odpovědnost za následky svého jednání.  

Tyto podklady a údaje je nutné dodatečně podat u Rakouského červeného kříže, jinak budou náklady za přepravu vyúčtovány k mé tíži.

Červený kříž učiní vše, co je v jeho moci, aby zajistil převzetí nákladů Vaším poskytovatelem sociálního pojištění. Pokud tento poskytovatel sociálního pojištění odmítne tyto náklady převzít, bude 

Červený kříž nucen vyúčtovat náklady za přepravu Vám.

Pacient, příp. zákonný zástupce, odmítá podepsat 

Pacient odchází, aniž by o sobě poskytl údaje / obecné informace

Podpis pacienta, příp. zákonného zástupce Podpis lékaře zdravotnické záchranné služby,

příp. zdravotníka záchranné služby

Podpis svědků, případně pracovníků výkonné moci - 

státní správy - např. policista (včetně jejich služebního čísla)

razítko / poznámky / předané cennosti

příjmení / jméno / titul muž

žena

čas na začátku čas předání ujeto km na začátku ujeto km na konci

číslo pojištění datum narození (den/měsíc/rok)

adresa země PSČ obec

 jako u 

pacienta

 jako u 

pacienta

 jako u 

pacienta

místo vyzvednutí 

cílové místo pro přepravu 

jiné subjekty, které nesou náklady

konec zásahu

Příkaz k 
převozu pacienta

platnost do data (9)

číslo pojištění datum narození (den/měsíc/rok)

osobní identifikační číslo (6)

identifikační číslo karty (8)

identifikační číslo nositele (7)

lékař pohotovostní služby 

(služební číslo)

pacient: Evropská karta zdravotního pojištění. Pole, která se nacházejí vedle zobrazení elektronické karty, vyplňují pouze  osoby, které nejsou pojištěny v Rakousku.

příjmení / jméno / titul

adresa

muž

žena

země PSČ obec

hlavní pojištěná osoba zákonný zástupce zvláštní zaúčtování Nevyplňovat, pokud tato osoba není sama pacientem.

případ nouze 
zvláštní signál

NÖ GKK andere GKK BVA SV Bauern SV Gewerbe VAEB/ÖBB

řidič (služební číslo)

člen záchranné služby 

(služební číslo)

člen záchranné služby 

(služební číslo)

číslo kraje číslo zaúčtování

zásah zdravotnické

záchranné služby

přeprava
nemocných

jiný důvod přepravyzrušení služební jízdatrvalý příkaz



kdy došlo k poslednímu příjmu ústy  / události, které předcházely dané situaci / rizikové faktory 

asistovaná infúze / dohled

asistované užívání léků

asistované cévkování - odvod moči

asistovaná hrudní drenáž

asistovaná intubace

asistovaná koniotomie v případě nouze

asistovaná neinvazivní mechanická ventilace
u spontánně dýchajícího pacienta

nařízeno lékařem

bez přítomnosti lékaře

nitrožilně (intravenózně)

užívání léků

jméno / služební číslo

počet intravenózních cévek pokusy provést punkce

druh / dávkování

asistovaný přístup (způsob aplikace) intravenózní / 
nitrokostní / nitrosvalový

oblékání / svlékání

zvracení

ylučovat moč

vylučovat stolici

neinvazivní podávání tekutin

zaopatření amputované části za účelem
jejího zachování

vyplachování očí

porod

Rautekův hmat / záchranný pás

záchranná plachta (transportní a vyprošťovací)

protišoková nosítka (scoop)

nosítka s páteřní deskou (Spineboard)

dlaha na zpevnění oblasti krční páteře

dlahy pro končetiny

vakuová matrace

záchranný (vyprošťovací) korzet

sledování / dohled

masáž srdce

defibrilace

počet záchvatů

hojení ran

zastavení krvácení (hemostáza)

doba podvázání

natočení 12 svodového EKG

infuzi je třeba držet / nechat dokapat (dokončit) ve vzpřímené poloze

sundání přílby

jde sám(a) / s podporou - opřen

nosítko / kolečkové křeslo

nosítka pro nemocné

dýchací cesty uvolnit / udržovat průchodné pro dýchání

odsátí

Esmarchův hmat

Guedelův vzduchovod

dýchání s dýchacím přístrojem (s recyklujícím vzduchem)

laryngeální tubus (trubička zavedená do hrtanu)

umělé dýchání

přísun kyslíku (přístrojem), dávka kyslíku

doba v min

Heimlichův manévr (hmat)

počet

edém, otok

omezení pohybu amputace

vymknutí
vykloubení

bolest pohmožděnina
výron

rána, poranění
 / popálenina

označení poloviny
strany

označení poloviny
strany

člen záchranné služby, podpis /parafa

poznámky / události v souvislosti s nouzovou situací

Stav pacienta vyžadoval jednoduchou / kvalifikovanou přepravu nemocného bez širších záchranářských pomocných
opatření; tato přeprava se uskutečnila bez žádných řidič, podpis /parafa člen záchranné služby, podpis /parafa

záchvaty křeče

porucha řeči

levý pravý

pravý

pravý

levý

levý

alergie, léky, historie pacienta

silné krvácení

arytmie

hrozí nebezpečí, že se dostane do stavu šoku

zástava dechu a krevního oběhu

popálena, omrzlina, poleptání (kyselinou)

dechová frekvence

SpO2 SpO2

tepová frekvence tepová frekvence

krevní tlak krevní tlak

obsah cukru v krvi obsah cukru v krvi

stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3

čas, doba čas, dobažádná  mírná  silná

dechová frekvence

nenormální zvuky vydávané při dýchání

asymetrické pohyby hrudního koše

nedochází k (normálnímu) dýchání

nadměrné dýchání (např. při stresu)

nenápadný, neznatelný

obtíže při dýchání, cyanóza

překážky při dýchání, ucpání dýchací cesty

jinak:

jinak:

jinak:

detektor přítomnosti CO (ppm)

jinak:

zamlžený / dezorientovaný
stav rozčilení / vzrušení
není při vědomí

při chůzi / vstoje
vsedě
vleže

jinak:

ostatní složky/poznámky
hasiči
výkonný orgánlékař / lékař pohotovostní služby

první osoba uskutečňující zásah na místě
pečovatelská služba

zdravotnická záchranná služba

přívěsná karta (visačka) pro rychlé třídění pacientů (angl. 
triage tag), např. v případě hromadných neštěstí

orientuje se

omezená

střední

rozšířená

nereagující (nehybná, ustrnulá)


