O Z N Á M E N Í
o převzetí zdravotnické dokumentace

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví oznamuje, že byla ukončena činnost poskytovatele zdravotních služeb a to ke dni 31. 12. 2021 na základě rozhodnutí 
o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb pod č. j KK/1911/ZD/21-4 ze dne 6. 9. 2021:
MUDr. Jiří Martínek (praktické lékařství pro děti a dorost) - zánik ke dni 31. 12. 2021 - poslední místo poskytování zdravotních služeb:  Sokolov, Marie Majerové 1804, PSČ 356 01; IČO: 491 63 400.
Zdravotnickou dokumentaci pouze registrujících pacientů převzala společnost  Nemocnice Sokolov s.r.o., IČO: 247 47 246 a to dne 31. 12. 2021 a část zdravotnické dokumentace byla dne 10. 3. 2022 v souladu s ust. § 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů převzata Krajským úřadem Karlovarského kraje a zajištěna tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami 
a ztrátou.
Krajský úřad Karlovarského kraje neprodleně předá zdravotnickou dokumentaci 
nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb na základě:
oznámení pacienta
vyžádání nově zvoleného poskytovatele (součástí takového vyžádání musí být 
písemný souhlas pacienta)

Zdravotnickou dokumentaci NELZE předat do rukou pacienta!

Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat:
1) jméno a příjmení
2) rodné číslo (datum narození)
3) trvalý pobyt
4) podpis
5) název či jméno a příjmení a adresa nově zvoleného poskytovatele, kterému bude zdravotnická dokumentace předána

Žádost o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat:
- písemně na adresu:		Krajský úřad Karlovarského kraje
 				odbor zdravotnictví  
  				Závodní 353/88
  				Dvory
  				360 06  Karlovy Vary 
- osobně na výše uvedené adrese, budova B, 4. patro, kancelář č. 409


U P O Z O R N Ě N Í

ZAJISTIT poskytování hrazených služeb, tj. ZDRAVOTNÍ PÉČI svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti JE POVINNA dle ust. § 46 odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA.

