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PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-02 / 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ  HRAZENÝCH  SLUŽEB
Typ aktualizace přílohy
Typ U                                      ZAŘÍZENÍ  ÚSTAVNÍ  LŮŽKOVÉ  PÉČE
                                                            SOUHRNNÉ ÚDAJE
Odsouhlasení formuláře
PŘEHLED POČTU LŮŽEK SMLUVNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
 
AKUTNÍ PÉČE
(včetně perinatologické, spinální)
NÁSLEDNÁ PÉČE
(včetně spinální následné)
DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ PÉČE
(CHRIP)
PŘEHLED POČTU PRACOVIŠŤ SMLUVNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
(primariát)
(pracoviště poskytující ambulantní péči 
jako součást  primariátu)
(pracoviště – příjmová ambulance s nepřetržitým provozem 
jako součást lůžkového oddělení – primariátu)
(pracoviště – operační sály, 
jako součást lůžkového oddělení – primariátu)
(pracoviště lůžkové péče)
(pracoviště – ordinace lékaře – jako součást primariátu)
(pracoviště zdravotnického týmu – jako součást primariátu)
(pracoviště jednodenní péče – jako součást primariátu)
PRACOVIŠTĚ BEZ VAZBY NA PRIMARIÁT
(pracoviště – ordinace lékaře) 
(pracoviště zdravotnického týmu)
(pracoviště jednodenní péče)
OBORY ČINNOSTI ZZ
Kód
Název oboru
OBORY ČINNOSTI SE SMLUVNÍM SDH      
Kód
Název oboru
Primariát č.
SDH
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 :
U
8.2.1.3158.1.475346.466429
Interna
Geriatrie
Kardiologie
Revmatologie
FBLR
Hematologie
Infekční nemoci
TBC a respirační nemoci
Klinická farmakologie
Alergologie a klinická imunologie
Neurologie
Pediatrie
Neonatologie
Psychiatrie
Pracovní lékařství
Klinická onkologie
Radiační onkologie
Dermatologie
Nukleární medicína
Chirurgie
Traumatologie
Kardiochirurgie
Neurochirurgie
Plastická chirurgie
Popáleninová medicína
Gynekologie a porodnictví
Maxiofaciální chirurgie
Ortopedie
Ortopedická protetika
ORL
Audiologie a foniatrie
Oftalmologie
Urologie
ARO, DIP, DIOP
LDN
Ošetřovatelská péče
1
2
3
4
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