NUJNI REŠEVALNI PREVOZ (NRP)

IZVLEČEK IZ NAVODILA ZA UVELJAVLJANJE
REŠEVALNIMI IN DRUGIMI VOZILI:
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Za nujni reševalni prevoz gre, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in
preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje
drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno
medicinsko pomoč.
Nujni reševalni prevoz se lahko izvaja brez zdravnika v naslednjih primerih:
− prevoz zavarovane osebe od njenega prebivališča do bolnišnice v eni uri po odredbi zdravnika, ki je
pri zavarovani osebi opravil hišni obisk in ugotovil, da potrebuje nujno zdravljenje v bolnišnici;
− prevoz zavarovane osebe od mesta oskrbe do bolnišnice po nudenju nujne medicinske pomoči in
stabilizaciji njenega stanja;
− prevoz zavarovane osebe iz ene bolnišnice v drugo, kjer bo nadaljevala nujno zdravljenje;
− prevoz zavarovane osebe do enote NMP zaradi ugotovitve zdravstvenega stanja;
− prevoz iz ambulante izbranega osebnega zdravnika ali enote NMP v bolnišnico;
− prevoz poškodovane zavarovane osebe, ki je ne obravnava enota NMP, potrebuje pa takojšnjo
obravnavo v bolnišnici.
DOPOLNJENO 10. OKTOBER 2012

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZ (NRP-n)

Pri nenujnem reševalnem prevozu do zdravstvenega zavoda oziroma zdravnika je zavarovana oseba
upravičena do prevoza do najbližjega ustreznega zdravstvenega zavoda oziroma zdravnika ali do zdr.
zavoda, ki opravlja izključno dejavnost na področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije ali ortopedije.
Vsi prevozi kjer ne gre za preprečevanje najhujših možnih posledic za življenje so nenujni. Torej tudi
primarni prevoz je lahko nenujen pa čeprav se opravi takoj in s spremstvom. Glede na zgoraj navedeni
prepis iz navodil ZZZS velja, da so sekundarni prevozi praviloma nenujni razen v primerih, ki so navedeni
zgoraj. Velja torej načelo, da se pacienti, ki so v bolnici obravnavani kot nujni in takoj premeščeni zaradi
ogroženosti življenja, upravičeni do nujnega prevoza. Pacientom, ki se premeščajo zaradi nadaljevanja
zdravljenja in v ustanovi od koder so premeščeni, niso obravnavani kot nujni pa pripada nenujen prevoz.
Razlika je, tako kot v bolnišnici, način obračunavanja storitve.
Nalog se v taki obliki izda tudi za paciente, ki so napoteni na dializo a zaradi nepokretnosti ali
bolezni jih ni možno peljati z osebnim vozilom in potrebujejo reševalno vozilo. Prevoza torej ne bo
opravil izvajalec, ki ima za to sklenjeno pogodbo ampak bo šlo za nenujni reševalni prevoz. V takem primeru
se pod opombe zapiše, da gre za prevoz na dializo.
OPOMBE:
Rubrika 6.: Če oseba nima dodatnega zavarovanja, se označi št. 2 in se pacienta seznani z doplačilom
Rubrika 11.: Veljavnost je možno določiti v tekočem mesecu, v primeru kontrol pri istem izvajalcu. Za koledarsko leto pa le pri
dializah in terapijah, najdlje za čas trajanja terapije.
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SANITETNI REŠEVALNI PREVOZ (NRP-s)

SANITETNO VOZILO ZA PREVOZ PACIENTOV (Pravilnik o prevozih Pacientov; Ur.l. RS. 107/2009)
Je vozilo tipa osebno vozilo za prevoz potnikov in mora ustrezati najmanj srednjemu razredu, zaželena
so večja vozila (podaljšana verzija ali enoprostorsko vozilo).
S sanitetnim vozilom se izvajajo naslednji nenujni reševalni prevozi:
− prevozi na in z dialize,
− prevozi, ko ni potrebno spremstvo zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali
z osebnim vozilom pa bi lahko bil za zdravje zavarovane osebe škodljiv.
Zaradi navedenega je potrebno na vseh nalogih, ki odrejajo sanitetni prevoz v rubriki 7 označiti
možnost 3 (drugo vozilo) – na navedeno so avgusta 2011 opozorili tudi iz ZZZS.
Za sanitetni prevoz se v rubriki 10 označi možnost 2 ali 4.
SANITENTI PREVOZ PRIPADA POKRETNIM IN SAMOSTOJNIM PACIENTOM, ZA KATERE BODO SKOZI ČAS ZAGOTOVLJENA
LE OSEBNA ALI KOMBINIRANA VOZILA S SEDEŽI. ZA TAKE PACIENTE NE ZAGOTAVLJAMO SPREMLJEVALCA.
OPOMBE:
Rubrika 6.: Če oseba nima dodatnega zavarovanja, se označi št. 2 in se pacienta seznani z doplačilom
Rubrika 11.: Veljavnost je možno določiti v tekočem mesecu v primeru kontrol pri istem izvajalcu. Za koledarsko leto pa le pri
dializah in terapijah najdlje za čas trajanja terapije.
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