informacja dotycząca zmiany danych lekarza
wpisanego na listę stron umowy wspólników
lub partnerów spółki
NA LIŚCIE stron umowy spółki,
WSPÓLNIKÓW LUB PARTNERÓW SPÓŁKI

NR

B2.2(II)2
wypełnia wnioskodawca

CZĘŚĆ II

Część II

wniosku wypełnia wnioskodawca odrębnie dla

każdego wspólnika , który będzie udzielał świadczeń
zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej

4. DANE EWIDENCYJNE WSPÓLNIKA LUB PARTNERA
imiona i nazwisko
posiada tytuł zawodowy

LEKARZA

5. członek Okręgowej /
/ Wojskowej
Izby Lekarskiej

LEKARZA DENTYSTY
numer okręgowego rejestru (str. 8 Prawa Wyk. Zaw.)

w

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

kod izby

21. INFORMACJa O ponownym UBEZPIECZENIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
okres ubezpieczenia od dn.

do dn.

Zakres ubezpieczenia:

suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) ......................................................................................

13. UZYSKANE SPECJALIZACJE
posiadana
specjalizacja
posiadana
specjalizacja

16.	informacja dotycząca zmiany rodzaju praktyki wykonywanej w RAMACH GRUPOWEJ
PRAKTYKI LEKARSKIEJ
Rodzaj działalności leczniczej:

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

zmiana rodzaju praktyki lekarskiej wykonywanej w ramach grupowej praktyki:

97 (98) praktyka lekarska
97 (99) specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie ................................................................................................................................................

17. informacja DOTYCZĄCA ZMIANY RODZAJU I ZAKRESU PRZEWIDYWANYCH
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH wykonywanych w dotychczasowym
pomieszczeniu (GABINECIE) – ADRES pomieszczenia:
ulica i nr domu/nr lokalu

97

(

)
kod praktyki

miejscowość

diagnostycznych

leczniczych

rehabilitacyjnych

orzeczniczych

Wniosek B-2.2(II)2
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2

informacja dotycząca zmiany danych lekarza
wpisanego na listę stron umowy wspólników lub partnerów spółki
17.a) INFORMACJA O ZAPRZESTANIU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W DOTYCHCZASOWYM POMIESZCZENIU (GABINECIE) – ADRES POMIESZCZENIA
(wykreślenie rodzaju i zakresu świadczeń zdrowotnych oraz miejsca ich udzielania)
województwo

powiat

97

(

)
kod praktyki

gmina/dzielnica
kod pocztowy

ulica i nr domu/nr lokalu
miejscowość

telefon

e-mail

12

faks

adres strony internetowej

18. informacja DOTYCZĄCA ZMIANY ADRESU MIEJSCA dotychczas UDZIELANych
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POMIESZCZENIU (GABINECIE)
województwo

CZĘŚĆ II

powiat

97

(

)
kod praktyki

gmina/dzielnica
kod pocztowy

ulica i nr domu/nr lokalu
miejscowość

telefon

e-mail

12

faks

adres strony internetowej

informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej
przez lekarza skreślonego z listy stron umowy wspólników
lub partnerów spółki
Informuję, że lekarz/lekarz dentysta – nr wpisu na listę

97

(

)
kod praktyki

z dniem

zaprzestaje działalności leczniczej w formie praktyki lekarskiej wykonywanej w ramach grupowej praktyki
wpisanej do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez okręgową radę lekarską

L

kod izby

i wnioskuję o wykreślenie danych dotyczących praktyki z rejestru.

26. informacja o Miejscu przechowywania dokumentacji medycznej
Adres miejsca przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej w ramach zakończonej grupowej praktyki lekarskiej na obszarze
jednej z okręgowych izb lekarskich
województwo

powiat

gmina/dzielnica
kod pocztowy

ulica i nr domu/nr lokalu
miejscowość

miejsce, data

telefon

4c.

faks / e-mail

imię i nazwisko i podpis przedstawiciela spółki

Załączone dokumenty
opinia organu sanitarnego
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2
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umowa o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

