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PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-05 / 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ  HRAZENÝCH  SLUŽEB
Typ aktualizace přílohy
Typ CB                       PRACOVIŠTĚ – PŘÍJMOVÁ AMBULANCE S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM
nebo   PRACOVIŠTĚ OPERAČNÍ SÁL(Y)
součást lůžkového oddělení - primariátu uvedeného ve formuláři typu C (část smluvní)
Formulář obsahuje část
(jen je-li přidělen v SZZ)
Odsouhlasení formuláře
 ADRESA(Y) PRACOVIŠTĚ  
 Město / Obec
Ulice
Č. orientační
Č. popisné
PSČ
SMLUVNÍ ODBORNOST/I PRACOVIŠTĚ V RÁMCI NASMLOUVANÉHO OBORU/Ů PRIMARIÁTU
DALŠÍ  SMLUVNÍ ODBORNOSTI  
Odbornost  
KVALIFIKACE VEDOUCÍHO LÉKAŘE PRACOVIŠTĚ 
DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUCÍHO LÉKAŘE NA PRACOVIŠTI
ÚDAJE POUZE PRO OPERAČNÍ SÁL
OPERAČNÍ SÁL JE SDÍLENÝ S DALŠÍM
PRIMARIÁTEM
OPERAČNÍ SÁL PRACUJE V REŽIMU
NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU
PROVOZNÍ HODINY POSKYTOVÁNÍ PÉČE NA OPERAČNÍM SÁLE  (hh:m)
od
do
od
do
Poznámka
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
KAPACITA OPERAČNÍHO SÁLU
Dospávací lůžka jsou sdílena s dalším
operačním sálem
SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI POUZE NA
OPERAČNÍM SÁLE – DLE KATEGORIÍ – (úvazek 1 = 40 hodin / týden, lékaři se neuvádějí)
Kategorie pracovníka
Kapacita 
v hodinách
SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)    
s.2b
Kód výkonu
Název výkonu
Datum od
Datum do
 SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony na operačních sálech (seznam č. 2d)
s.2d
Kód výkonu
Název výkonu
Datum od
Datum do
SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)
s. 7
Skupina
Kód
Název
Smluvní cena
Datum od
Datum do
SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
                                                          PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-01 Informativní část
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ  ZDRAVOTNÍ PÉČE
Typ  CB                             PRACOVIŠTĚ – PŘÍJMOVÁ AMBULANCE S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM
nebo   PRACOVIŠTĚ OPERAČNÍ SÁL(Y)
součást lůžkového oddělení - primariátu uvedeného ve formuláři typu C (část informativní)
 SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY  (seznam č. 3)
s. 3
Kód ZTV
Název dle ZP
Souhrnný název pro skupinu
Výrobní
číslo
Počet přístr.
Výrobce
Název od ZZ
Datum od
Datum do
Za Zdravotnické zařízení
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
Za Pojišťovnu
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
HISTORIE POZNÁMEK KE ZMĚNÁM
Datum změny
Popis
Změnu provedl
Změny provedené při minulém otevření formuláře
Změny provedené při předminulém otevření formuláře
Změny provedené při dřívějších otevřeních formuláře
Změny provedené při předpředminulém otevření formuláře
HISTORIE ZMĚN - PROGRAMOVÝ LOG
Změněné pole
Datum změny
Čas
změny
Změna provedena ve verzi
Session_ID	
Element_ID
Datum změny
KONTROLA   FORMULÁŘE
Výpis chybových položek nalezených 
při kontrole formuláře
Objekt
Popis chyby
VÝSLEDEK   KONTROLY :
CB
8.2.1.3158.1.475346.466429
N
1
2
3
4
5
6
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