
Překlady pacientů na či ze „spádových 
zdravotnických zařízení“

Renata Černá Pařízková

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

AKUTNĚ 2021



Obsah
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• Práva pacientů – legislativa
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Převzetí ze „spádu“

• Definice „spádového“ zařízení?
Dle trvalého bydliště
Dle skutečného pobytu pacienta
Dle sdělení pacienta 

• ALE…
Zpravidla – ZZ v místě bydliště/působení pacienta
Primární přijetí do akutní péče
Medicínská/odborná indikace

Neexistuje
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Práva pacienta

• Zákon o zdravotních službách
Právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni

 podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při 
respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní 
podmínky a objektivní možnosti

Právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních 
služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a 
zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy 
nestanoví jinak

• ALE…
Odpovídají zdravotním potřebám
Pokud zákon/předpisy nestanoví jinak
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Práva pacienta

• „Centrová” péče (spádovost)
Centrum komplexní cerebrovaskulární péče
Traumatologická centra
Kardiovaskulární centra

• Jiné zákony (speciální)
Pacient nemá volbu
Zdravotnická záchranná služba, nařízená izolace, záchytka

• ALE…
Odpovídají zdravotním potřebám
Pokud zákon/předpisy nestanoví jinak
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Převzetí ze „spádu“

• Zpravidla z „menší“ nemocnice do vyššího typu
Odborný, medicínský důvod

 Nedostupnost péče/metody/techniky

• Nedostupnost kapacity lůžkové/personální?

• Žádost pacienta/rodiny o překlad?
 „Společenský“ důvod 
 Právo pacienta vs. povinnost pro ZZ?
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Převzetí ze „spádu“

• Zpravidla z „menší“ nemocnice do vyššího typu
Odborný, medicínský důvod

 Nedostupnost péče/metody/techniky

• Standardní postup „dohodou“, ALE…
Odmítnutí vyšším pracovištěm

 Kapacitní důvody (vč. personál)  – risk vs risk
 Zajištění jiného poskytovatele – žádající pracoviště
 ALE NELZE ODMÍTNOUT - přímé ohrožení 

života
CO TO JE, DEFINICE?
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OHROŽENÍ 
ŽIVOTA

DEFINICE???

COVID-19?CMP, akutní IM?

Porod? Krvácení, tenzní 
hemothorax?

Individualizace 

případu

Soudní znalec

Transport

Prodleva, komplikace?

vs okamžité řešení

SOUHLAS?



(Ne)převzetí ze „spádu“ - kazuistika

• 31.7. večer (muž 26 let, st. po CHCE a ERCP v minulosti)
 bolesti břicha, CRP, leuko, bilir, JT
UZ břicha – rozšířené žlučové cesty
Závěr – obstrukce žlučových cest

• 1.8. ráno
7:34 – zimnice, horečky, CRP 182, PCT 4,9, HK (G-tyče), ATB
9:47 - domluveno ERCP – na 2.8. v 7:30 na vyšším pracovišti 
13:30 – snaha o domluvu ERCP dříve, neúspěšné

 Sestra, pak už se nelze dovolat
 Další – nelze, stav pacienta snese odklad do zítra 

17:40 – JIP
18:22 – CRP 253, PCT 172, MAC, 3 x FIK (KPR)

• 1.8./2.8.
Půlnoc – ARO
Ráno konzílium - septický šok, MOF, převoz na ERCP nemožný
15:15 exitus

III. ÚS 1477/20
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Převzetí ze „spádu“ - kazuistika
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(Ne)převzetí ze „spádu“ – co dělat?

• Zápis do dokumentace 
Datum, hodina, jméno, důvod odmítnutí
Zaznamenat (a vyššímu pracovišti sdělit) 

naléhavost situace, indikace, rizika

• Vyčerpat všechny možnosti  (risk vs risk)

• Informovat nadřízeného (ev. žádost o pomoc)

• Situace ojedinělá vs opakovaná (systémová 
opatření)
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Převzetí ze „spádu“

• Zpravidla z „menší“ nemocnice do vyššího typu
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Převzetí ze „spádu“

• Právo pacienta /zástupný souhlas
Kapacitní důvody vs „společenský“ důvod 

 Návrh „second expert opinion“
 Zhoršení stavu /úmrtí

 malá nemocnice vs vyšší pracoviště

Transport – úhrada

• Žádost pacienta/rodiny o překlad?
 „Společenský“ důvod 
 Právo pacienta vs. povinnost pro ZZ?

COVID-19



(Ne)překlad do „spádu“

• Zpravidla z „větší“ nemocnice do místa bydliště
 Pouze souhlas pacienta/zástupný souhlas
 Odmítnutí (překlad bez souhlasu)

 Komunikace
 Nelze stejný stupeň péče (JIP – JIP)
 Lze nižší stupeň péče (JIP – NIP – standardní oddělení)
 Lze centrová péče – jiné oddělení (JIP…)
 Hrazení neindikované péče (praxe?)

• Transport (právo na úhradu)
Záchranná zdravotnická služba
Zdravotnická dopravní služba

Výběr jiného ZZ

ALE…pokud 
nelze?

„…zdravotní služby, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta…“.
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• Pacient COVID-19, dimise domů, ALE…
 Manželka odmítá, hrozí trestním oznámením

 nejsou možná bariérová opatření doma
Trestní oznámení ohledně šíření nakažlivé choroby
 ???



Závěr

• Překlady pacientů ze/do „spádu“
 Odborný, medicínský důvod
Práva pacientů vs realita
Komunikace
Nesoulad – pomoc/odpovědnost vedoucího 

pracoviště/systémové řešení poskytovatelem
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