DOTAZNÍK
pojištění odpovědnosti zdravotnického zařízení (poskytováním zdravotní péče)
Pojistník:
Název – obchodní firma: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

IČ: 00669792

Sídlo / Adresa pro korespondenci: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
Jednající – titul, jméno, funkce: MUDr. Petr Žižka, ředitel
Telefon: 377972055

Fax: 377972520

E-mail: pldobrany@pld.cz

Pojistná částka: 20.000.000,- Kč

Rok zahájení činnosti: 1990

Spoluúčast: 5.000,-Kč

Typ zdravotnického zařízení: psychiatrická nemocnice – státní příspěvková organizace
Hrubý roční obrat: 750.500.000,- Kč

Počet pacientů (za rok): 3.100

Lékárna (ano/ne): ANO

Krevní banka (ano/ne): NE

Uveďte počty lékařů, zdravotnických pracovníků, počty lůžek a zdrojů radioaktivního záření:
Kód
70

lékař oboru: chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie, stomatologie, anesteziologie,
radioterapie 1)

5

71

lékař výše neuvedeného oboru 1)

70

72

magistr farmacie 1)

2
1)

73

laborant – u pojištění lékáren

74

odborný zdravotnický pracovník 1)

1
467

1)

75

pomocný zdravotnický pracovník

76

lůžko v nemocnici

0

77

lůžko v léčebně tuberkulózy a respiračních nemocí

40

78

lůžko v psychiatrické nemocnici

1185

79

lůžko v rehabilitačním ústavu

0

80

lůžko v lázeňské léčebně

0

81

lůžko v ozdravovně

0

82

lůžko v sanatoriu

0

83

lůžko v kojeneckém ústavu a dětském domovu

0

84

lůžko v jiném specializovaném ústavu

0

85

zdroj radioaktivního záření používaný k léčbě

0

86

zdroj radioaktivního záření používaný k diagnostice

1

Umělé přerušení těhotenství (ano/ne): NE

1)

P o čet

Specifikace

316

Kosmetická chirurgie (ano/ne): NE

Jde o osoby, které jsou k pojištěnému v pracovněprávním vztahu (nevztahuje se na osobu pojištěného).

Záchranná služba (ano/ne): NE

Klinické hodnocení léčiv (ano/ne): NE

Byl jste již pojištěn na odpovědnost za škodu v souvislosti s poskytováním zdravotní péče? (ano/ne). Pokud ano, u
kterého pojistitele?
ANO – Kooperativa pojišťovna, a.s.
Škody vzniklé z titulu odpovědnosti za škodu v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v posledních pěti letech
a uplatněné nároky:
nejsou

Pojistník potvrzuje, že všechny údaje v tomto dotazníku odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen
v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny případné změny.

V Dobřanech dne 4. 8. 2016

1)

Jde o osoby, které jsou k pojištěnému v pracovněprávním vztahu (nevztahuje se na osobu pojištěného).

