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                                           PŘÍLOHA č. 2  ZVLÁŠTNÍ SMLOUVY – Vstupní formulář / V-03 / 
Typ aktualizace přílohy
(jen je-li přidělen v SZZ)
Odsouhlasení formuláře
Typ Z                         PRACOVIŠTĚ TÝMU PRO OŠETŘOVATELSKOU A REHABILITAČNÍ PÉČI 
                                         V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ADRESA(Y) A UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ
Město / Obec
Ulice
Č. orientační
Č. popisné
PSČ
Poř.
VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ
bez lomítka
KVALIFIKACE VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ
KAPACITA ZAŘÍZENÍ
SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)    
s.2b
Kód výkonu
Název výkonu
Datum od
Datum do
SEZNAM PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI (seznam č.1)
s.1
Rodné číslo
(bez lomítka) 
Příjmení
Jméno
Titul
Kat.
prac 
Typ
prac
Datum od
Datum do
Kapa
cita
Fun.
lic.1
Fun.
lic.2
Fun.
lic.3
Fun.
lic.4
Fun.
lic.5
Fun.
lic.6
Fun.
lic.7
Fun.
lic.8
Fun.
lic.9
Fun.
li.10
SOUČET KAPACIT PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI (v hodinách péče za týden - dle kategorie)
Skupina
Kapacita
Kategorie pracovníka
NLZP(nelékařskýzdravotnickýpracovník)
S4
S3
S2
S1
Statutární zástupce pobytového
zařízení sociálních služeb
……………………………………………
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 :
Z
8.2.1.3158.1.475346.466429
1
2
3
4
5
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