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Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
    Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

V Pardubicích, dne 25.1.2022

Žádost o poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje obdržela dne 3.1. 2022 žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací k výjezdu ZZS PAK dne 28.11.2013.

V souvislosti s dalším řešením pracovního úrazu vašeho zaměstnance nás ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon“), žádáte o poskytnutí následujících informací:

1) zaslání kopie záznamu ZZSPAK z tohoto výjezdu (zásahu) dne 28.11.2013 u úrazu
jmenovaného

2) sdělení počtu výjezdů (zásahů) ZZSPAK dne 28.11.2013 v rámci katastrálního území
Litomyšl v souvislosti s úrazy způsobenými pády na zledovatělé komunikaci,

3) zaslání kopií záznamů ZZSPAK z výjezdů (zásahů) dne 28.11.2013 v případech
uvedených pod bodem 2), tj. výjezdů v rámci katastrálního území Litomyšl v souvislosti s
úrazy způsobenými pády na zledovatělé komunikaci.

K bodu 1) Na základě dodaného Souhlasu pacienta s nahlížením do zdravotnické
dokumentace, s pořizováním výpisů nebo kopií z ní a s poskytováním informací
souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a jeho zdravotním stavem byl zaslán
Záznam o ošetření.

K bodu 2) Zdravotnická záchranná služba vyhledala záznamy o výjezdech z předmětného
období. V uvedený den - 28.11.2013 ZZSPAK uskutečnila jeden výjezd v katastrálním
území Litomyšl v souvislosti s pádem na zledovatělé komunikaci.

K bodu 3) Vám bohužel musíme sdělit, že záznam o výjezdu je součástí zdravotnické
dokumentace a poskytnutí zdravotnické dokumentace je v souladu s ustanovením § 65
odst. 1 zákona o zdravotních službách možné pouze se souhlasem pacienta. V souladu
s ustanovením § 51 a násl. je ZZS PAK vázána povinnou mlčenlivostí o všech údajích o
zdravotním stavu ošetřených osob.


