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volitelný modul pro program AmbulProWin
1. Nastavení eNeschopenek
Eneschopenky využívají přihlašovací certifikát z eReceptu ( vydává SUKL), je proto nutné mít předem v nastavení pro
eRecept zaveden platný certifikát.
Při nastavení eNeschopenek pro ostrý produktivní provoz ( během 12/2019 lze využít i pro testování ) postupujte
následovně.

Pokud si chcete vyzkoušet použití eNeschopenek na nečisto, můžete pro testování do konce roku 2019 použít
nastavení pro produktivní režim.

Zároveň je možno testovat i v testovacím režimu, který bude dostupný i po 31.12.2019 .
V testovacím režimu můžete použít svůj testovací certifikát, o který je nutno požádat SUKL a nechat si zaregistrovat
tento testovací certifikát u ČSSZ pro jejich testovací prostředí.
Nebo můžete využít vestavěný testovací certifikát autora programu. Pro odemčení certifikátu je nutné zadat heslo,
které obdržíte na základě žádosti zaslané na email info@opavasoft.cz .

2. Vytvoření a odeslání podání eNeschopenky
Neschopenky se vytváří a spravují v dekursu pacienta na záložce Neschopenky:

Na formuláři pro novou neschopenku je nutné vyplnit správnou adresu v době neschopnosti a zaměstnavatele.
Lze použít tlačítka pro načtení těchto údajů z databáze ČSSZ :

Pokud požadované údaje nelze dohledat v databázi ČSSZ, je možné je vyplnit ručně.
Pokud správcem pojištění není ČSSZ a vyberete jiného správce, bude pole zaměstnání automaticky vyplněno
přednastavenými údaji o zaměstnavateli .
Po odeslání neschopenky, proveďte tisk dílu II ( RDPN2 ) na papír velikosti A5 ( případně A4 a odstřihnout ) .
V případě, že se vyplněnou neschopenku nedaří odeslat ( výpadek internetu, webové služby ČSSZ atd. ), můžete
neschopenku uložit do „rozpracovaných“ a vytisknout díl II, který předáte pacientovi. O odeslání se můžete
pokusit později až bude služba dostupná .

3. Převzetí neschopenky od jiného lékaře
Nejprve je nutné neschopenku vystavenou jiným lékařem, vyhledat:

Pokud neschopenku nejsme schopni nalézt, potom můžeme číslo rozhodnutí neschopenky zadat ručně podle
papírového dílu II, který má pacient u sebe.
Pacienta přebíráme pomocí podání HOL ( hlášení ošetřujícího lékaře) :

Je nutné vždy zkontrolovat, zda je správně vyplněn „Správce pojištění“ – obzvlášť pokud je jiný než ČSSZ a
vyplňujeme číslo rozhodnutí ručně
4. Detail případu – vystavení souvisejících podání

Detail případu otevřeme tlačítkem na nástrojové liště:

Poté můžeme vystavovat související podání s případem:
 HOL ( změny hlášené ošetřujícím lékařem )
 TDPN ( potvrzení o trvání pracovní neschopnosti )
 RDPN3 ( ukončení pracovní neschopnosti )

5. Opravná podání
Pokud chceme podat k RDPN1 nebo RDPN3 opravné podání, můžeme to provést přes tlačítko „zobrazit související
podání, poté v seznamu vybrat požadovaný řádek a kliknout na tlačítko „Vytvoř opravné podání“ :

Ve sloupci stav je k dispozici údaj, v jakém stavu se aktuálně podání nachází.
Podání se mohou nacházet v těchto stavech:
 VZP – podání je ve zpracování (v agentových systémech ČSSZ)
 STR – podání bylo na ČSSZ stornováno
 ZPR – podání je zpracováno
 MIM – podání se zpracovává mimo ČSSZ (je určeno pro jiný orgán nemocenského pojištění)
Případy DPN se mohou nacházet v těchto stavech:
 OTV - otevřený – případ není ukončený (nedošel 3. díl RDPN)
 RZP - rozpracovaný - případ není ukončený a existuje k němu alespoň jedno ještě nezpracované podání
 UKC - ukončený – případ je ukončený (došel 3. díl RDPN)
 STR - stornovaný – případ byl v agendovém systému ČSSZ stornován

Aktuální stav všech případů můžeme zjistit přes tlačítko „aktualizovat seznam dle evidence ČSSZ“ :

Případně pomocí tlačítka „Načíst notifikace z ČSSZ“, můžeme zjistit stav jednotlivých podání i důvody jejich
případného odmítnutí.

Notifikace, které se týkají právě vybraného pacienta jsou podbarveny zeleně. Stornovaná podání ze strany ČSSZ mají
status STR podbarvený červeně. Vpravo je důvod zamítnutí.

6. Přehled podání vystavených za celé zdravotnické zařízení

Kliknutím na tlačítko „Provést výběr dle období“ se zobrazí neschopenky platné k zadanému datu ( v daném dni
neukončené ).
Zde máme také přehled, kdy naposledy u které neschopenky bylo odesláno potvrzení o trvání pracovní neschopnosti.
Po vybrání požadovaného řádku DPN se můžeme přepnout do dokumentace pacienta a vytvářet nové podání.
Pomocí dalších tlačítek máme možnost aktualizovat stav DPN dle evidence ČSSZ , případně stáhnout a zobrazit
notifikace k dříve odeslaným podáním.

