Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
www.mou.cz • e-mail: direct@mou.cz • tel.: +420 543 131 111

Dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Postup při zpracování DPN
DPN má 5 částí:
I. část (bílá) po potvrzení lékařem odesílá zařízení, které
DPN vystavilo, na sociální správu.
II. část (se žlutým pruhem) – celou dobu nemoci si ponecháte u sebe. Na každou hospitalizaci a kontrolu u lékaře si
ji vezměte s sebou a nechte si návštěvu lékaře či hospitalizaci na tento díl potvrdit. Pokud již není místo pro potvrzení, lze připevnit k tomuto dílu čistý list papíru stejné velikosti jako DPN a na něj napsat vaše identifikační údaje
(číslo DPN – je v pravém horním rohu, jméno a rodné číslo). Na tento list lze pak dávat potvrzení o návštěvách lékaře a hospitalizacích. Tento díl se uzavírá při ukončení DPN
a lékař, který vám DPN ukončuje, jej zasílá na sociální zprávu.
III. díl (s modrým pruhem) – po potvrzení lékařem do
3 pracovních dnů odevzdat v zaměstnání.
IV. díl (růžový pruh) – do 14. dne od zahájení DPN odevzdat v zaměstnání (nezapomeňte vyplnit zadní stranu).
Jedná se o kalendářní dny – počítají se i soboty a neděle.
Současně je nutno k tomuto 14. dni přiložit i potvrzený
lístek na peníze. Ten vám vystaví buď na oddělení, kde jste
k tomuto dni hospitalizovaní, nebo pokud jste již propuštěni do domácí péče, lístek na peníze vám vystaví ošetřující lékař, do jehož péče vás zdravotnické zařízení předává
(nejčastěji praktický lékař nebo gynekolog). Od 15. dne
nemoci vám nadále vyplácí nemocenskou sociální správa. Proto je nutné vše včas odevzdat. Pokud nemoc nepřesáhne 14 dnů neodevzdáváte nic.

V. díl (růžový pruh) – po propuštění z hospitalizace do
3 pracovních dnů odevzdejte svému ošetřujícímu lékaři,
do jehož péče vás oddělení předává (praktický lékař, gynekolog). Tento díl slouží k ukončení neschopenky.

Nezapomínejte na lístky na peníze
Pokud nemoc přesáhne z jednoho kalendářního měsíce
do druhého, je nutno vždy k poslednímu dni v měsíci odevzdat v zaměstnání lístek na peníze. Ten vám vystaví a potvrdí váš ošetřující lékař. Pokud jste v daném termínu hospitalizovaní (tj. poslední den v kalendářním měsíci), lístek
vystaví oddělení, kde ležíte. Pokud jste propuštěni do domácí péče, lístek na peníze vystavuje lékař, kterému jste
byli předáni do péče (praktický lékař, gynekolog).

Vycházky
Vycházky můžete mít maximálně 6 hodin denně, a to
v rozmezí od 7:00 – 19:00. Pokud byste požadovali jiné
rozmezí nebo delší dobu, je nutno, aby vám ošetřující lékař
vyplnil „Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti
volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu
pojištěnce“ (formulář má k dispozici ošetřující lékař, možno si vyžádat i v příjmové kanceláři MOÚ). Vyplněný formulář se musí odevzdat na Správě sociálního zabezpečení
dle místa bydliště a každé 3 měsíce obnovovat.

Zrušení DPN
Pokud se rozhodnete DPN zrušit, je nutno všechny její
části odevzdat tam, kde vám DPN vystavili.

Finančně podpořil SPP
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