
A feltételekre szabályzatunk rendelkezései érvényesek. Semmiféle szavatossági vagy kártérítési 
igény nem támasztható.  
 

DocStop az európaiak számára: az orvosi ellátás úton levőknek (rövid változat)  
 

  
Célkitűzések  
A"DocStop az európaiaknak eV" egyesületet a közegészségügy és az állami egészségügyi 
ellátás támogatására és a hivatásos gépjárművezetők, elsősorban a transzeurópai 
közlekedési útvonalon történő jobb egészségügyi ellátása céljából alapították.  
A DocStop a "DocStop az európaiaknak eV" non-profit szervezet kötelezettségvállalás 
nélküli szolgáltatása!  
Egy európai kísérleti projektként tervezték, amelynek keretében az alapítók az első 
szakaszban a közúti biztonság javításához és azoknak a hivatásos gépjárművezetőknek 
humanitárius munkakörülményeinek megteremtéséhez szeretnének hozzájárulni, akik 
szállítási tevékenységet folytatnak Németországban.  
 
Hogyan működik a DocStop?  
 
Számos módja van annak, hogy egy hivatásos gépjárművezető, aki messze az otthonától 
fájdalom vagy betegség tüneteit észleli, orvosi ellátást kaphasson útközben is:   
 

1. HOTLINE 01805 112 024 telefonszám tárcsázása 
A hívó félnek DocStop partnereket jelölnek ki (általában megfelelő nyitvatartási 
információval, cím és telefonszám, valamint a parkolási lehetőség megnevezésével). Ezek 
lehetnek kapcsolattartó pontok, mint például autós pihenők és szerviztelepek, vagy akár 
orvosi rendelők, kórházak is, melyek a megfelelő kapcsolattartási pontok közvetlen 
közelében, így például autópálya kihajtóknál helyezkednek el. 
 
Az ottani munkatársak segítik a gépjárművezetőket a megfelelő orvosok megtalálásában. 
 
A hotline képzett munkatársai 365 napon át, a nap 24 órájában elérhetők és majdnem 
minden európai nyelven képesek kommunikálni. A hívás költsége vezetékes telefonról 
€0,14, a mobil hívás költsége szolgáltatónként változhat.  
 

2. A helyszínek áttekintése a map & guide/IRU TRANS Park–on 
keresztül 

A gépjárművezető a map&guide software-t használhatja, amelyben minden DocStop 
partner 2009 márciusától megtalálható. Emellett igénybe veheti az interaktív parkoló 
keresést IRU-TRANS park szolgáltatáson keresztül. 
 

3. A "DocStop az európaiak számára eV" egyesület internet 
elérhetősége  

 
A www.DocStop-online.eu honlapon minden partner (kapcsolattartó pontok, orvosok es 
kórházak) megtalálható, hogy a hivatásos gépjárművezetők mind indulás előtt, és 
útközben is online tájékozódhassanak. 
 

4. DocStop-embléma a partnereknél  
 
Az összes partner megjelenítheti a DocStop emblémát látható módon saját 
létesítményében. Mindenhol, ahol a gépjárművezetők az emblémát felfedezik, a 
szolgáltató munkatársai segítséget, tanácsadást nyújtanak.  



A feltételekre szabályzatunk rendelkezései érvényesek. Semmiféle szavatossági vagy kártérítési 
igény nem támasztható.  
 

A partnerek saját hatáskörükben és saját felelősségükre döntenek a segítség 
típusáról.  
 
Hogyan számolható el a kezelés? 
A német hivatásos gépjárművezetőkre azonos feltételek érvényesek, mint egy 
"rendes" orvosi látogatás alkalmából Az érvényes egészségbiztosítási kártya 
bemutatása esetén a kezelést a kezelőorvos számolja el. 
 
Hivatásos gépjárművezetők, akik szomszédos európai országból jönnek, az 
Európai Egészségbiztosítási Kártyát használhatják. Ha a gépjárművezető nem rendelkezik 
ilyen kártyával, az orvos általában készpénz ellenében kettős számlát állít ki a kezelésről, 
amelynek bemutatása esetén a gépjárművezető származási országa szerinti biztosító az 
ottani szabályok szerint téríti vissza a költségeket.  
 
Együttműködés/támogatás  
A konstruktív kritikát és az innovatív ötleteket szívesen fogadjuk. Amennyiben szeretne 
partnerként, adományozóként, vagy támogató tagként aktívan részt venni, kérjük lépjen 
kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: rbernickel@t-online.de.  


