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zdravotní kých zařízeních poskytujících zvláštní ambulantní Déči

w.ij yxídšlenm l“ x tag; z
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

se sídlem Jeremenkova 11. OstravarVítkovice, PSČ 703 00

Janem ředitelemjednající lng. Nogou.

zápis v obchodním rejslříku vedeném Krajským soudem v Ostravě Oddíl AXIV. vložka 545

domcovací adresa :ČPZR Ječná 394 120 OO Praha 2

Teleíon : 599 090 111 / 261 387 111

Ermai smlouvy.cechy@cpzp.cz

IČ 47672234

Bankovní spojení

(dále ien „ČPZP“)

Zdravotnické zařízení poskytující zvláštní ambulatní péči

název Domov
pro seniory Pelhřimov, p.o.

2305393H: sídlem: Radělínská 01, Pelhřimov

jednajíclízastoupené Jon/em .ľoÁašu' äm

adresa zařízení
o

adětínska 2305393 D1 Pelhřimov

tel. fax] e-rnail 565 301 2511/

75136295 35060000IČ ICZ

bankovní spojení

Člslu subjektu 42497

(dálejen „zdravotnické zařízen r)

uzavírají

v souladu L~ platným zněním zákona č' 48/1997 SIL o veřejném zdravotním pojištění zákona Č, 108/2006 Sb

o sociálních službách. Zákona é 1 0912006 Sb.. kterým a:: mění některé zákony v Souvislosti přijetím zá karta

n sociálních službách a navazujících prováděcích předpisů za účelem zajištění věcného plnění při poskytování

Zdravolní péče hrazené u veřejného zdravotního pojištění tuto Zvláštní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

ČL

Preambule

Smlouva je uzavírána podle ustanovení 's .~. 262 obchodního zákoníku ve smyslu š 17 zákona Č. 48/1 997 Sb..

o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Dodle vyhlášky Ministerstva zd ravotnictví

č. 618/2006 Sb„ kterou :a: vydávají rámcové smlouvy el v souladu :l právními předpisy, upravujícimi veřejné

zdravotni pojištěni poskytování zd ravotni peče.

Základní podmínky pro
uzavření Smlouvy:

al oprávněni zdravotnického zařízení '4 poskytování sociálních služeb podle zvláštního pravniho předpisu

(zákon č„ 1 08/2006 Sb.. o sociálních službách).

b) prokázání. že zdravotní péče bude poskytována Zdravotnickými pracovni ky zd ravotnickeho zařízení,

odborně způsobilými podle zvláštního právního předpisu (zákon ČSS/2004 Sb.. podmínkách získávání

uznávání způsobilosti :í výkonu nelékařskýoh zdravotnických povolání k výkonu Činnosti souvisejících

poskytování zdravotní pece).

CI. 'n

Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek x: úprava vztahů vznlkajicích mezi zdravotnlckým zařízením ›. ČPZP

při poskytování u úhradě ošetřovatelská rehabilitační zdravotní péče (dále jen „zd ravotní péčďk poskytované

pojištěncům ČPZP umístěným ve zdravotnických zařízeních.



ČI. ?š

Práva Dovi nnosti smluvních stra n

1. Smluvní strany:

al dodržují při poskytová ní ú hradě hrazené Zdravotní péče Dlalna' znění obecne závaznýcí Drávn ích

předpisů. upravujících veřejné zdravotni pojištění. poskytování zdravotni péče SOCÍa' In ich služeb

poj ištěncům smluvní ujednání obsažená ve smlouvě a jejích přílohách.

b) dodržují dohodnutý postup pro pořizování předávání vyhodnocování dokladů v souladu Dlatným

zněním metodiky jednotného datového rozhraní.

ci zaváží sve zaměstnance. ohledem na ochranu Dráv pojlštěncü k. zájmů zdravotnického zařízení

ČPZP. k zachování povinne mlčeníivostl osobních údaíich skutečnostech, o nichž dozvěděli

své funkce nebo zaměsmání anebo informačního na základěpři výkonu pří zpracování údajů systému

Smlouvy. popřípadě v souvislostí nlmi.

2, Zdravotnické Zařízení'

a) poskytuje zdravotní bez: nzí základě rozhodnuti registrací zařízení sociálních služeb ,era zvláštní

ambulantní pecí. vydaného příslušným orgánem nebo Zřizovací listiny (statutu).

D) Doskvtu le ošetřovatelskou rehabilitační Zdravotní péči todbomost 9|3 „všeobecná sestra v sociálních

službách“)vymezenou Výčtem sjednaných výkonů v příloze č. 'a smlouvyl pro ktere' je věcně technicky

vybaveno personálně zajištěno. Za dobu. po
kterou zdravotnické zařízení dočasně nesplňuje

Dersonální předpoklady Dro poskytování zdravotní Déčev není oprávněnc předkládat CPZP vyúčtování

je povinna tuto skutečnost ČP7P neprodleně oznámit

c) odpovida za to. že leho zaměstnanci zdravotnictí pracovn icív kteří budou pojtŠIěl'lCŮm poskytovat

ve Smlouvě zdravotni odbome stanovenésíednanou Déči. splňují požadavky způsubilosli právními

předpisy pro poskytování léto zdravotní péče. D0 získám' způsobilosti k výkonu povolání bez odborného

dohledu budou Vykonával Činnost vod odborným dohledem zdlavolnického pracovníka, způsobwlého

k výkonu povmání bez odborného dohledu.

d) odpovídá 'kv [0. že zdravotničlí Draoovnici poskytují zdravotní Déčw na základě ordinace ošetřuj ícího

lékaři!v který je n; smluvním vzíahu k ČPZP„ zpravidla regísirujícího prakncke'nc lékaře

e) vede
pro posouzení oprávněnosti Wúčtované zdravotni péče v průkazné formě dokumemaci o léčení

pojištěnců. ve které jsou zaznamenávány Drovedené zdravotní výkony

f) nakládá zd ravomickou dokumemaci v souladu s. podmínkami stanovenými v zákoně Č. 20/ 1 966 Sb

péči zdraví lidu ve znění pozdějšícł' předpisů.

9) poskyiuje zdravotní péči „lege anis“ bez nadbytečných nákladů. vždy však :i: zřeteiem k tomu.

aby DDiřebnéhO nebo léčebného efektu bylo dosaženo ohledem 11:' individuální zdravotni stav

pojištěnce.

h) nepodmlní právo pojištěnce na' poskytnutí zdravotní péče žádnými zákonem neuloženýml reg›stračn Ími

poplatky nebo sponzarskými dary za poskytnutou Zdravcitnl péči h razenou C PZP nebude

od Doiišténce. Dokud to neVVDlývá právních předpisů, Wbíral žádnou finanční úhmdu,

i) poskytne v souladL s Drávnlmi předpisy zdravotnickým zařízením. klerým pollštěnec předá do péče

nebo které si pojlštěnec zvolí, informace potřebné pro zajištění návaznosü zdravotní péče k zamezení

duplicitnlho provádění diagnostických léčebných výkonů.

J'l nepodmíní právo pojištěnce na poskytnutí hrazené zdravotní péče změnou pojišťovny nebojiným

způsobem,

k) oznámí ČPZP, v souladu § 55 zákona č. 48/1997 Sb. úrazy nebo jiná poškození zd ravi osob, kterým

poskytlo hrazenou zdravotní péči, pokud má důvodné podezření, že byly zoúsobenv jednáním právnické

nebo fyzické osoby,

I) doloží pñ podpisu této smlouvy doklad o poj ištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti

poskytováním ošetřovatelské rehabilitační Zdravotní péče zavazuje se, že bude pojištěno po
celou

dobu trvání smluvního vztahu ČPZP

3. ČPZP:

a› uhradí zdravotn ickému zařízení provedenou hrazenou zdravotní péči, průkazriě zdokumentovanou

k: odůvodněně poskytnutou jejím pojištěncüm v souladu piavriími předpisy Smlouvou.

b) poskytuje na základě žádosti zdravotníckému zařízení K zajištění jednotných podmínek dohodnutou

metodiku, pravidla, datové rozhraní příslušné číselníky k vykazování výpočtu úhrady hrazené

zdravotní nebo Všeobecnou 2d ravotnípeče, Dokud Mo siJraVUÍe nebyly poskytnuty pojišťovnou.

ci je oprávněna Drovadět kontrolu Dlnění sjednaných podmínek poskytování zdravotní péče zdravotnickým

zařízením podle smlouvy.

ČI. n

Úhrada poskytova né hrazené zdravotní péče

1. úhrad hrazené zdravotní omezení zdravotníHodnoty bodu. výše péče regulační objemu poskytnuté péče

h razené ie' základě ustanovení 22 as dodatk'em ke smlouvě odst. zákona§ pism. c) Sjednávaji podle § 17.

č. 48/1 997 Sb.

Z. Za způsoby úhrady považují:

a) úhrada m' Zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů bodovými hodnotami.

b) Jiný dohodnuty' způsob úhrady.

3. MeZi smluvními stranami musí být vždy předem dohodnuto zvýšení nebo sníženl sjednaného objemu

poskytované hrazené zdravotní péče n důvodu změny kapacity, slru ktury zdravotního zařízení změny

Či obnoVY přístrojového vaaveni speciñkovariého ve Smlouvě,










