Jakub Weber
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Podepsáno:

Janalík Václav <janalik@rbp-zp.cz>
středa 18. března 2020 11:45
Jakub Weber
RE: Vykazování konzultace prostřednictvím elektronických komunikačních
prostředků jako cílené vyšetření
janalik@rbp-zp.cz

Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Zpracovat
Opatřeno příznakem

Vážený pane inženýre,
mohu potvrdit, že RBP, zdravotní pojišťovna v této otázce postupuje shodně jako VZP, je tedy umožněno vykázat
jako cílené vyšetření i takové, které bylo provedeno „na dálku“, pokud tomu nebrání medicínské důvody s ohledem
na konkrétní stav pacienta a obsah vyšetření.
S pozdravem
JUDr. Václav Janalík, MHA
ředitel pro smluvní vztahy
RBP, zdravotní pojišťovna
Michálkovická 967/108
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
www.rbp213.cz

tel.: +420 596 256 372
mobil: +420 737 203 346
email: janalik@rbp-zp.cz
Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této
e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř.
potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Každá smlouva uzavírána RBP, zdravotní pojišťovnou musí
mít písemnou podobu. Tato e-mailová zpráva vychází z podkladů, které byly odesílateli dříve zaslány nebo předány. V uvedené souvislosti
může tato e-mailová správa obsahovat údaje, které jsou předmětem úpravy Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou
(osobami), které (kterým) je obsahově určena. Jestliže nejste oprávněným příjemcem této zprávy či případných příloh, pak je jakákoliv jejich
forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření zakázána a žádáme Vás o její smazání ze všech Vašich systémů.
This e-mail message is intended for informational purposes only. The content of this message, respectively any legal action arising out of this
message shall not be considered as an application for the conclusion of a contract within the meaning of the provision § 1731 Act No. 89/2012
Coll., Civil code, as amended or acceptance of a proposal to conclude a contract within the meaning of the provision § 1740 Act No. 89/2012
Coll., Civil code., if not stated otherwise. Each contract concluded by RBP, health insurance company must be in writing. This message is based
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