
Dobrý den, 
 
pro kontakt s ambulancí pro nemoci z povolání Kliniky pracovního lékařství FN u sv. Anny v Brně lze 
použít  aplikaci MEDDI FNUSA.  Aplikace neslouží k řešení akutních zdravotních obtíží. 
Na KPL FN u sv. Anny se uznávají nemoci z povolání z celého Jihomoravského kraje a z části kraje 
Vysočina (okresy: Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou)  
  
Registrujte se zde: http://www.meddifnusa.cz/ 
  
Videonávod na využívání aplikace MEDDI FNUSA:  https://youtu.be/QArQgSnWaek 
  
Aplikaci můžete instalovat přímo do Vašeho chytrého telefonu: 

- pro Android je zde https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meddi.anna 

- pro iOS je zde https://apps.apple.com/ua/app/meddi-fn-u-sv-anny/id1527981481 

  
V případě potřeby kontaktujte technické centrum podpory poskytovatele aplikace MEDDI na 
tel: 222 262 937 
  
   
Po registraci postupujte následovně: 
Přes "Můj profil" nahrejte (vyfoťte) do "e-Kartotéky" tuto dokumentaci: 
      -     zprávu od  praktického lékaře, který vystavoval pracovní neschopnost s popsaným klinickým 
nálezem 

- výpis ze zdravotní dokumentace praktického lékaře 
- ideálně i žádanku lékaře odesílajícího Vás na šetření nemoci z povolání 
-  kopii pracovní neschopnosti, ev. potvrzení, že pracovní neschopnost byla na COVID -19 (či 

jinou nemoc z povolání) 
- pozitivní PCR stěr (ev. pozitivní antigenní test) u dg COVID-19 
- v případě hospitalizace celou hospitalizační zprávu 
- jakýkoliv další dokument týkající se event. nemoci z povolání 
-   vyplněný Dotazník o zaměstnání - ZDE  

  
Zadejte požadavek spojit s lékařem z Kliniky pracovního lékařství (KPL) – prim. MUDr. Petr 
Malenka, Ph.D. a stručně popište požadavek (zájem o šetření nemoci z povolání). 
  
Další komunikace bude probíhat prostřednictvím této aplikace. 
  
Prim. Malenka se s Vámi  v dohledné době spojí. Rozhodne, zda je třeba ještě něco dodat, a objedná 
si Vás k vyšetření na KPL, Výstavní 17, Brno. 
Buďte prosím trpěliví, reakce lékaře je z provozních důvodů v řádu dnů až týdnů!!! 
 
Na objednaný termín prosím vemte s sebou originály nahraných dokumentů. 
  
Co se bude dít dále po osobní návštěvě na KPL: 
Po sepsání a zkontrolování údajů na KPL prim. Malenka vyžádá hygienické šetření pracoviště, zda 
jste pracoval/a za podmínek, z nichž nemoc z povolání mohla vzniknout (KHS má na vyjádření 
měsíc). Po obdržení pozitivního hygienického posudku a zhodnocení v kolektivu lékařů KPL Vám 
vystaví posudek o uznání nemoci z povolání.  Posudek se posílá Vám i zaměstnavateli, musí se proto 
počkat, zda se zaměstnavatel neodvolá. Teprve poté po uplynutí 10 pracovních dnů  Vám  KPL může 
na Vaši žádost vydat posudek o vlastním odškodnění - bolestném.  Za posudek o bolestném posléze 
zaplatíte KPL částku 3 500 Kč, ale peníze dostanete zpět + to vlastní odškodnění od pojišťovny 
zaměstnavatele, dále můžete nárokovat i doplatek do 100 % neschopenky aj.  
  
 Děkujeme Vám za spolupráci. 
 
  

 
  

 

Klinika pracovního lékařství 
 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Pekařská 664/53 | 656 91 Brno 
Detašované pracoviště: Výstavní 17, 603 00 Brno  

Tel.: +420 543 182 892 
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