
Eviden ní štítek
Žádost o ud lení souhlasu k povolení možnosti volit dobu 
vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojišt nce

(§ 56 odst. 6 v ta t etí a tvrtá zákona . 187/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )

Orgán nemocenského pojišt ní íslo rozhodnutí o DPN
                  

Místn  p íslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno
         

A. Ošet ující léka
íjmení Jméno Z léka e PE

                                    

Název zdravotnického za ízení O
                  

B. Pojišt nec
íjmení Jméno Datum narození Rodné íslo 1)

                                    

C. Žádost ošet ujícího léka e
Na základ  žádosti do asn  práce neschopného pojišt nce tímto žádám o ud lení souhlasu OSSZ k povolení, aby si pojišt nec volil dobu vycházek 
podle svého aktuálního zdravotního stavu, a to v období

Od Do
                  

vod žádosti
         

íloha - léka ská zpráva ošet ujícího léka e.

Po et p íloh
         

D. Datum

         

Datum, razítko poskytovatele zdravotních služeb,
jmenovka a podpis ošet ujícího léka e

vod vystavení tiskopisu v písemné podob

Stanovisko orgánu nemocenského pojišt ní

Souhlas se ud luje 2) ano ne

Od Do

Po uplynutí této doby je nutno znovu stanovit dobu vycházek, pop . podat novou žádost o ud lení souhlasu OSSZ, jinak platí, že 
pojišt nec nemá stanoveny žádné vycházky.

Jméno posuzujícího léka e

1) Není-li p id leno rodné íslo, uvede se eviden ní íslo pojišt nce nebo datum narození.
2) Hodící se ozna te x.

Pou ení
Ve výjime ných p ípadech, kdy mimo ádn  náro ný lé ebný plán, probíhající intenzivní lé ba, nep íznivé vedlejší ú inky lé by nebo celkov  
závažný zdravotní stav neumož ují pojišt nci, aby využil pevn  stanovenou dobu vycházek, m že ošet ující léka  povolit, aby si tento pojišt nec 
volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. 

Povolit, aby si pojišt nec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu, m že ošet ující léka  na základ  žádosti do asn  práce 
neschopného pojišt nce a po p edchozím písemném souhlasu OSSZ. O ud lení souhlasu OSSZ žádá ošet ující léka . 

Vycházky v tomto režimu lze povolit nejvýše na dobu 3 m síc ; takto lze vycházky povolit i opakovan .
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