Dodatek č. ...................
ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb
č. …..

ze dne …… (dále jen „Smlouva“)
(pro diagnostickou péči)

uzavřené mezi smluvními stranami:

Poskytovatel zdravotních služeb:
Sídlo (obec):
Ulice, č.p., PSČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

………….soud ………….., oddíl …, vložka ….., dne ……….

nezapisuje se
Zastoupený
(jméno, funkce):
IČ:
IČZ:
(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné
a
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Sídlo:

Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00

IČ:

41197518

Regionální pobočka ……….., pobočka pro ………….
Zastoupená
(jméno a funkce):
Doručovací adresa (obec):
Ulice, č.p., PSČ:
(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé

Článek I.
Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 3 Čl. XII Smlouvy dohodly pro případ, kdy Poskytovatel
nesplňuje podmínku stálé přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí v radiodiagnostice (dále jen
„radiolog“) po celou pracovní dobu pracoviště, na následujícím postupu:
1.

Pojišťovna uhradí Poskytovateli poskytnuté hrazené služby při splnění podmínek stanovených pro
tzv. „vzdálený přístup“ radiologa:
a)

přítomnost radiologa na vzdáleném pracovišti je denně minimálně v rozsahu 3/5 pracovní doby
radiologického pracoviště Poskytovatele,

b)

pracovní doba vzdáleného radiologa je minimálně 5 dnů v týdnu,

c)

Poskytovatel splňuje podmínky zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie
a ionizujícího záření, v platném znění, a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném
znění; Poskytovatel doloží Pojišťovně, že disponuje povolením SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího
záření; Poskytovatel doloží Pojišťovně, že je držitelem potvrzení o provedení externího klinického auditu
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
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d)

bude dodržen popis snímků radiologem v případě statimů v bezprostřední návaznosti na zhotovení
snímku, ve všech ostatních případech do následujícího pracovního dne,

e)

radiologické pracoviště Poskytovatele bude vybaveno zařízením schopným převést rentgenové snímky
či jinou obrazovou dokumentaci do digitální podoby a v této podobě je odeslat smluvnímu radiologovi,

f)

vzdálené pracoviště radiologa bude propojené zabezpečeným on-line spojením s radiologickým
pracovištěm Poskytovatele a vybavené technikou, umožňující zobrazení digitálně pořízených záznamů,
určených k posouzení a popisu snímků,

g)

mezi Poskytovatelem a radiologem se vzdáleným přístupem bude uzavřena smlouva, obsahující zásady
dodržování pravidel a standardů vzájemné komunikace prostřednictvím veřejné internetové sítě,
popř. jiným způsobem propojení, jejíž kopie bude při uzavírání tohoto dodatku předána Pojišťovně;
smlouva nemusí být předložena pojišťovně za předpokladu, že Poskytovatel a radiolog se vzdáleným
přístupem je zároveň i jediným poskytovatelem (tj. že pracoviště je na něj evidováno jako na fyzickou
osobu),

h)

pro Poskytovatele s nasmlouvanou odborností 809, který provádí pouze ultrazvuková vyšetření, nelze
vzdálený přístup uplatnit.

2.

V případě, kdy radiologické pracoviště Poskytovatele je součástí odlehlé chirurgické ambulance (mimo
pracoviště lůžkové péče nebo pracoviště ambulantní specializované péče) a slouží pouze pro chirurga
k diagnostice úrazů pohybového aparátu, bude Pojišťovna akceptovat i pokud snímky akutně ohodnotí
chirurg a až následně provede definitivní popis snímku radiolog v následující pracovní den.

3.

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, aby vzájemné předávání všech údajů mezi jeho pracovištěm
a radiologem se vzdáleným přístupem, včetně obrazové dokumentace (zejména RTG snímků a jejich
vyhodnocení), jakož i jejich ukládání a jiné nakládání s nimi bylo v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a se zásadami
ochrany osobních dat vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním ohledem na dodržení ustanovení
§§ 9, 10 a 13 tohoto zákona.

Článek II.
1.

Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

2.

Tento Dodatek upravuje práva a povinnosti smluvních stran v období od …. do …..., nejdéle však na dobu
platnosti Smlouvy.

3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné vůle
a že souhlasí s jeho obsahem.

V ……….… dne ......................

V .................... dne ................

razítko a podpis
………………………………

razítko a podpis
…………………………….

za Poskytovatele

za Pojišťovnu
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