Příloha č. 2

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)
Název dětské ozdravovny:

Provozovatel dětské ozdravovny:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Fax:
Statutární zástupce provozovatele:

Dětská ozdravovna:
Adresa:
IČO:
IČZ:
Banka, číslo účtu:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Statutární zástupce dětské ozdravovny:
Tel./Mobil:
E-mail:

Ředitel dětské ozdravovny:
Tel./Mobil:
E-mail:

Účinnost Akreditační karty od:
…………….……… dne ......................
razítko a podpis

..............................................................

................................... dne ............................
razítko a podpis

..........................................................

Za Poskytovatele

Za Pojišťovnu

titul, jméno a příjmení

titul, jméno a příjmení

funkce

funkce

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ:

TYP OZDRAVENSKÉHO PROGRAMU:
I - zdravotní oslabení vlivem nepříznivého životního prostředí
II - zdravotní problémy spojené s nesprávným životním stylem
III - rekonvalescence nevyžadující specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské
odborné léčebně

I. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ
VEDOUCÍ LÉKAŘ DĚTSKÉ OZDRAVOVNY:
Jméno a příjmení, titul:
rodné číslo:
datum narození:
rok promoce:
úvazek (min.0,5):
funkce v dětské ozdravovně:
kategorie pracovníka:
kvalifikace:
specializace (obor, stupeň, rok složení): dětské lékařství

ano – ne

osvědčení ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře:
další doložená odborná způsobilost v odbornosti dětské lékařství (stáže, kurzy):

OSTATNÍ LÉKAŘI:
Jméno a příjmení, titul:

rodné číslo:

specializace v oboru dětské lékařství:

ano - ne

jiná:
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VŠEOBECNÁ SESTRA – počet:
v tom:
S1:
S2:
S3:

S4:

REHABILITAČNÍ PRACOVNÍCI – počet:
v tom:
fyzioterapeut :
ergoterapeut :

VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI – počet:
z toho:
speciální pedagog:
SOP - odbornost :

SLUŽBY LÉKAŘŮ:

Stálá služba v objektu:
mimo objekt:
(kde, jak daleko)

Pohotovostní služba vlastními lékaři:
mimo objekt:
(kde, jak daleko)

Pohotovostní lékařská služba zajištěna jinou formou (jakou) a její dostupnost:
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SLUŽBY VŠEOBECNÝCH SESTER:
Turnus (ev. posílený turnus):
Pohotovost na pracovišti:
Jiná forma (a jaká):

KONSILIÁRNÍ SLUŽBY: (obory, možnosti, dostupnost)
Nejbližší nemocnice, vzdálenost:

II. ŠKOLNÍ VÝUKA:
Počet pedagogických pracovníků:
Počet vyučovacích hodin:
Hlavní vyučovací předměty:
Jazyková výuka:
Vybavení PC (internet):
Další speciální vybavení:

4

III. VYBAVENÍ A PROSTORY LÉČEBNÉ REHABILITACE:
(stručně popsat např.: 4 pracoviště pro ILTV, bazén 5x20, tělocvična 10x20, 2 trakční stoly, atp.)

IV. DALŠÍ VYBAVENÍ:
(jaké, charakteristika)

V. FORMA ROZPISU OZDRAVENSKÉHO PROGRAMU:
(denní program v rozsahu jednoho týdne, vzdálenost od objektu, léčebné plány)
vyjmenovat-jsou přílohou AK
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VI. STRAVOVÁNÍ

Kapacita stravovacích zařízení ( počet jídelen, celkový počet míst):

Provoz: jednosměnný
dvousměnný
jiný (jaký)

Druhy diet:

Nutriční terapeut: ano - ne
Nutriční asistent: ano - ne

Zvláštní vybavení, doplňující poznámky:
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VII. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Celkový počet pokojů:

Celkový počet lůžek:

Počet podlaží:

Výtah: osobní
nákladní

Pokoje
dle počtu
lůžek
(např. pětilůžkové)

Počet
pokojů

Celkem
lůžek

Příslušenství
a vybavení uvnitř pokoje,
vně pokoje

Izolace

VIII. SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ
Společná zařízení

Počet
celkem

Počet
míst

koupelny
sprchy
WC chlapci
WC dívky

Ostatní zařízení

ANO

NE

recepce
telefon
vstupní hala
ubytovací služba

7

(vypsat) ano-ne

IX. SPOLEČENSKÁ ZAŘÍZENÍ

společenská místnost:

klubovna:

televizní místnost:

herna:

knihovna:

kulturní sál:

výstavní prostory:

čítárna:

jiné (vypsat):

X. DALŠÍ ÚDAJE
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video:

Legenda
S1 – nelékařský zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným
dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)
S2 – nelékařský zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu (ZPBD)
S3 - nelékařský zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu se specializovanou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní
odbornou způsobilostí
S4 - nelékařský zdravotnický pracovník s vysokoškolským vzděláním, specializovanou způsobilostí
nebo zvláštní odbornou způsobilostí

Zvláštní odborná způsobilost
Zvláštní odborná způsobilost pro vymezené činnosti (které prohlubují získanou odbornou nebo
specializovanou způsobilost) se získává absolvováním certifikovaného kurzu, což je dle § 61 zákona č.
96/2004 Sb. forma vzdělávání podle vzdělávacího programu.
Certifikovaný kurz provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR.
Certifikovaným kurzem však nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání. O úspěšném absolvování certifikovaného kurzu vydá akreditované
zařízení certifikát a to na tiskopisu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě žádosti
akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu
získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností,
které jsou poskytováním zdravotní péče.
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