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Nastavení eNeschopenky
Systém eNeschopenka využívá certifikát? SUKL, které již máte nastaveny v aplikaci pro vystavování eRecept?.

Vyžaduje upgrade na Neschopenka 2020, který si m?žete zakoupit v našem eshopu. Aplikace musí být verze
1.174 nebo nov?jší.

Aktivace licence
Licenci aktivujete zadáním licen?ního kódu v Pomoc a nápov?da - Aktivace Licence - po zadání kódu se zp?ístupní
možnost vystavovat eNeschopenky.

I?PE
PZS budou k systému eNeschopenky ?SSZ zavedeni p?evzetím údaj? z registru ÚZIS a vytvo?ením záznamu v evidenci
poskytovatel? zdravotních služeb ?SSZ. P?i registraci bude každému PZS automaticky vytvo?eno 1 hlavní I?PE.
Používání jednoho hlavního I?PE je vhodné typicky v p?ípadech:
PZS - Léka? má svoji vlastní ordinaci a je jediným léka?em vystavujícím eNeschopenky
Nemocnice používá sv?j SW, pacienti ?asto p?echázejí mezi jednotlivými odd?leními, práva p?ístupu k
jednotlivým funkcím jsou nastavena v tomto SW, a se systémem ?SSZ bude komunikovat výhradn? p?es B2B
kanál
Používání více I?PE je vhodné typicky v p?ípadech:
PZS má svoje za?ízení ve více okresech. eNeschopenky se zasílají na OSSZ dle místní p?íslušnosti, proto pro
každý okres musí být vygenerováno samostatné I?PE
PZS je právnickou osobou, která zam?stnává n?kolik léka??, z nichž každý má svoje pacienty

Vystavení eNeschopenky
Na hlavní obrazovce aplikace eRecept zvolte tla?ítko eNeschopenka. Následn? se otev?e obrazkovka se všemi vstupy
nutnými pro založení eNeschopenky.

Kroky
1.
2.
3.
4.

Vyberte pacianta - klapnutím na tla?ítko VYBRAT PACIENTA
Po vybrání pacienta systém automaticky na?te zam?stnavatele ze systému ?SSZ
Pokud léka? ur?í, vložte Povolené vycházky
Vpravo naho?e klepn?te na tla?ítko VYSTAVIT

Rozhodnutí o do?asné pracovní neschopnosti (DPN)
Formulá? pro pacienta, který je pot?eba vyplnit k eNechopence naleznete zde:
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/RDPN_2.pdf/7aeb9337-a666-dfaa-eeac-9eac7fe31bad

Další možnosti eNeschopenky
Po klepnutí na tla?ítko Další možnosti se Vám zobrazí dodate?né možnosti, jak nakládat s eNeschopenkou.

Karanténa
Dle metodiky ?SSZ je nutné zadat do profese slovo Karanténa.

Získání p?ístupu do
eNeschopenky
P?i práci v léka?ském SW KASA FIK eNeschopenka bude identifikace probíhat prost?ednictvím certifikátu od
SÚKLu, který už léka?i využívají p?i vydávání eReceptu.
Elektronický podpis však bude moci být nepovinnou sou?ástí odesílaného elektronického podání, a
to sd?lí-li poskytovatel zdravotních služeb ?SSZ technické up?esn?ní, že v rámci jeho systému
budou léka?i p?i vystavení eNeschopenky p?ipojovat elektronický podpis.
Každému zdravotnickému za?ízení bude p?id?leno I?PE, jedná se o tzv. Identifika?ní ?íslo pracovišt? pro epodání. I?PE bude generováno prost?ednicvím SW KASA FIK eNeschopenka.
Každá ordinace má své I?PE. A každá ambulace v nemocnici má své I?PE.

