ЗДОРОВА УКРАЇНА
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ∙ ЛИСТОПАД 2021

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ ПРО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ
ВІДТЕПЕР —
В ЕЛЕКТРОННОМУ
ФОРМАТІ
В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров’я розпочали формувати
електронні лікарняні.
Е-лікарняний — це електронний
документ, що засвідчує факт тимчасової непрацездатності особи. Він є
підставою для звільнення від роботи та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
роботодавця, призначення матеріального забезпечення і надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.

ПОНАД
3 МІЛЬЙОНИ
ЕЛЕКТРОННИХ
МЕДИЧНИХ
ВИСНОВКІВ ПРО
ТИМЧАСОВУ
НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
УЖЕ СТВОРИЛИ
В 3415 ЗАКЛАДАХ
БІЛЬШ НІЖ 60
ТИСЯЧ ЛІКАРІВ

Е-лікарняні поділяються на дві частини. Медичний висновок — це
документ після обстеження лікаря,
в якому зазначаються категорія і
строк тимчасової непрацездатності.
Лікар створює його в Реєстрі медичних висновків та засвідчує електронним підписом. Ви отримаєте про це
смс-повідомлення. Звідти за кілька
секунд лікарняний потрапляє до
Реєстру Пенсійного фонду України,
і там формується електронний листок непрацездатності — це саме той
документ, за яким нараховуються
виплати. Про це ви також отримаєте
повідомлення на телефон, але вже
від Пенсійного фонду. Роботодавець
зможе побачити ваш лікарняний на
порталі Пенсійного фонду.
Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Це означає, що медпрацівник несе повну
відповідальність за дані, які він туди
вносить.
Коли лікар створює для вас медичний висновок про тимчасову непрацездатність, варто перевірити коректність введеної лікарем інформації. А
ще важливо отримати смс-повідомлення від електронної системи охорони здоров’я. Якщо не отримали —
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перевірте актуальність внесеного в
систему номера телефону. Отримане
повідомлення містить 16-значний
номер медичного висновку та підтверджує, що його було створено
саме вам.

ПЕРЕВІРИТИ
ІНФОРМАЦІЮ
ПРО Е-ЛІКАРНЯНИЙ
можна на вебпорталі Пенсійного
фонду України за посиланням
та в розділі «Застрахованим
особам», натиснувши на іконку
«Дані з Електронного реєстру
листків непрацездатності»
в особистому кабінеті.

Фактом підтвердження успішного
формування електронного лікарняного є отримання другого смс-повідомлення, цього разу — від Пенсійного фонду України. Його ви
отримаєте, якщо зареєструвалися
на порталі Пенсійного фонду і там
зазначили саме цей телефон як спосіб комунікації. Важливо розуміти,
що успішність формування електронного лікарняного залежить від
наявності ваших даних у Реєстрі застрахованих осіб. Їх має подати ваш
роботодавець.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

ЯК ОТРИМАТИ

Е-ЛІКАРНЯНИЙ
1.

Звернутися для медичного огляду до лікаря.

2.

Лікар встановлює факт тимчасової непрацездатності та
формує електронний медичний висновок про тимчасову
непрацездатність у Реєстрі медичних висновків. Пацієнт отримує про це смс-повідомлення
від eHealth у 16-символьному
форматі.

3.

Медичний висновок з моменту
накладання на нього КЕП лікаря автоматично передається з
електронної системи охорони
здоров’я до Електронного реєстру листків непрацездатності.
Пацієнт отримує про це друге
смс-повідомлення — від Пенсійного фонду України.

4.

5.

На підставі медичного виснов
ку формується листок непрацездатності. Він має унікальний реєстраційний номер і
надійде роботодавцеві пацієнта в його Електронний кабінет
страхувальника і самому пацієнтові — в його особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного
фонду. Пацієнт має повідомити
про це роботодавця будь-яким
зручним способом.
Дані електронного листка непрацездатності надходять до
Реєстру застрахованих осіб
Пенсійного фонду України та
відразу відображаються в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі.

6.

За сім днів після закриття
електронний лікарняний переходить у статус «Готовий до
сплати». На підставі заяви-розрахунку, сформованої за даними Реєстру, страхувальник
може робити виплату.

Детальніше про Електронний кабінет
страхувальника ви можете дізнатися
на порталі Пенсійного фонду України
або зателефонувавши на гарячу лінію за номером: 0 800 503 753.
У разі виникнення запитань щодо
оплати е-лікарняних роботодавцями
можна зателефонувати на гарячу лінію Фонду соціального страхування
за номером: 0 800 501 892.

ПРИ ОФОРМЛЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО МЕНІ
НЕ НАДІЙШЛО ДВА СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ.

ЧОМУ?

Від електронної системи охорони здоров’я
смс-повідомлення не надійде,
якщо:

Від Пенсійного фонду України
смс-повідомлення не надійде,
якщо:

• у системі вказано неактуальний номер вашого
телефону;
• у вас змінилися персональні дані (наприклад,
номер паспорта), а ви не повідомили про це
лікаря;
• медичний висновок було помилково створено
не вам.

• ви не зареєструвалися в особистому кабінеті на
порталі Пенсійного фонду та не обрали телефон
з цим номером як спосіб комунікації;
• в особистому кабінеті неактуальний номер
телефону;
• ви офіційно не працевлаштовані та в Реєстрі
застрахованих осіб відсутні дані про сплату
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
• ви не є застрахованою особою і ваші дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;
• ваш роботодавець не подав ваші дані до Реєстру застрахованих осіб.
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ЧОМУ НЕОБХІДНО
ЩЕПЛЮВАТИ ДІТЕЙ ВІД

ПОЛІОМІЄЛІТУ
Уперше з 2015 року в Україні було
зареєстровано випадок інфікування поліомієлітом невакцинованої
півторарічної дитини в Рівненській
області. Поліовірус спричинив параліч — дитина потрапила в лікарню з
ослабленням ніг.

Поліомієліт — гостра
інфекційна хвороба, яка
спричиняє інвалідність
і є небезпечною для
життя.
Її зумовлює поліовірус, який передається від людини до людини через
фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу, воду
та розмножується в кишківнику. Поліовірус також може залишатися на
іграшках і побутових речах, які контактували зі слиною та калом інфікованих людей.

Ліків від поліомієліту
не існує.
Хворіють на поліомієліт невакциновані діти й дорослі, проте найбільший ризик мають малюки віком до
п’яти років, тому вакцина проти поліо — в числі тих, які діти отримують
у перші місяці життя відповідно до
Календаря профілактичних щеплень
в Україні.

Симптоми
поліомієліту

У частини інфікованих хвороба минає безсимптомно, проте вони так
само можуть інфікувати інших.
Приблизно у 25% випадків інфікування поліомієлітом людина впродовж кількох днів має грипоподібні
симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі, головний
біль. Проте в частини людей із поліовірусною інфекцією розвиваються інші, серйозніші симптоми,
які можуть свідчити про ураження
поліовірусом головного та спинного мозку:
• відчуття поколювання в ногах;
• неможливість рухати частинами
тіла (повний або частковий параліч);
• слабкість у руках, ногах або одразу
в усіх кінцівках.

Уражені хворобою
нерви і м’язи не
відновлюються.
Параліч — найважчий симптом,
пов’язаний із поліомієлітом, оскільки він може призвести до постійної
інвалідності та смерті.

ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ВАША

ДИТИНА МАЄ ВСІ НЕОБХІДНІ
ЩЕПЛЕННЯ ЗА КАЛЕНДАРЕМ
ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЩЕПЛЕНЬ

59,7%
дітей

першого року життя
отримали всі три
дози вакцини для
профілактики
поліомієліту (станом
на 1 жовтня 2021
року). Необхідний
показник для
формування
колективного
імунітету — 95%.

Вакцинація від
поліомієліту

Згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18
місяців, у 6 та 14 років. Шести доз
вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.
Безкоштовна вакцинація проти поліо
мієліту проводиться у вашого сімейного лікаря чи педіатра в державних
закладах охорони здоров’я, а також
у приватних закладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Єдиний спосіб
убезпечитися від
наслідків хвороби — це
вакцинація, оскільки
специфічного лікування
не існує.
Коли виникають спалахи поліовірусу, впроваджуються додаткові заходи з імунізації. Це так звана турова
вакцинація, яка передбачає введення додаткових доз вакцини великій
кількості дітей упродовж короткого
періоду. Таким чином створюється
колективний імунітет.
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?

ПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ
?
?

Чи можна отримати
медичний висновок
про тимчасову
непрацездатність без
підписаної декларації?

Так, медичний висновок може сформувати лікуючий лікар за умови його
реєстрації в електронній системі охорони здоров’я закладу, де він працює. Станом на 1 жовтня 2021 року
це практично всі заклади охорони
здоров’я, що здійснюють експертизу тимчасової непрацездатності.
Якщо ж ви потрапили до лікарні, при
госпіталізації вам буде сформовано
медичний висновок про тимчасову
непрацездатність із прогнозованою
кінцевою датою вашої госпіталізації.

?

Паперові листки
непрацездатності
більше не
видаватимуться?

Паперові листки непрацездатності
видаватимуться до 1 лютого 2022
року лише у визначених випадках,
зокрема:
•

якщо листок непрацездатності,
який було видано в паперовій
формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно продовжити чи закрити;

•

якщо сплив час (сім днів), упродовж якого лікар може внести
зміни до медичного висновку
про тимчасову непрацездатність
у Реєстрі медичних висновків
в електронній системі охорони здоров’я. В такому випадку
рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна
комісія
закладу охорони здоров’я, а за
її відсутності — головний лікар
закладу;

Коли буде
заборонено видавати
паперові листки
непрацездатності?

Передбачається, що з 1 жовтня 2021
року всі заклади охорони здоров’я
мають розпочати формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі
охорони здоров’я в установленому
порядку.
При цьому до 1 лютого 2022 року в
окремих випадках, визначених законодавством, можуть видаватися паперові листки непрацездатності.

?

Чи потрібно друкувати
е-лікарняний та
надавати роботодавцеві
будь-які паперові
підтвердження хвороби?
Ні, не потрібно. Всю необхідну інформацію про ваш е-лікарняний роботодавець зможе побачити у своєму
Електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду
України.

•

•

у зв’язку з усиновленням дитини впродовж двох місяців з дати
народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок
непрацездатності видається на
підставі рішення суду про усиновлення та цього свідоцтва про
народження;
якщо виникнуть технічні проблеми при передачі даних між Реєстром листків непрацездатності
та електронною системою охорони здоров’я, що призводять до
неможливості формування електронного листка непрацездатності впродовж більше ніж семи
днів з дати створення медичного
висновку, — до усунення таких
проблем.

Якщо в мене є
сформований
медичний висновок
про тимчасову
непрацездатність, я
продовжую хворіти, а лікар
іншого закладу пропонує
мені відкрити паперовий
листок непрацездатності?

Станом на 1 жовтня практично всі
заклади охорони здоров’я, що здійснюють експертизу тимчасової непрацездатності, підключено до електронної системи охорони здоров’я і
вони мають можливість формувати
медичний висновок про тимчасову
непрацездатність. Паперові листки
непрацездатності можуть видаватися лише в чотирьох випадках, передбачених законодавством, і якщо в
цих випадках паперовий лікарняний
видається як продовження електрон
ного, на бланку має бути зазначено
номер електронного лікарняного.

?

Чи буде мій
е-лікарняний
у мобільному додатку
«Дія»?

Ні, е-лікарняний не буде відображатися в додатку чи на порталі «Дія».
Проте на порталі можна буде перевірити, чи було сформовано медичний
висновок конкретній особі.
Для цього необхідно буде на порталі «Дія» ввести номер запису про
сформований медичний висновок та
інформацію про особу, яку потрібно
ідентифікувати.

?

Як мій роботодавець
дізнається, що в мене
відкрито е-лікарняний?

Про відкриття е-лікарняного ви маєте повідомити роботодавця самостійно будь-яким зручним способом,
наприклад, телефоном.

Дайджест підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки,
та Програми Уряду Великої Британії «GoodGovernance Fund», наданої від імені народу Великої Британії. Відповідальність за зміст цих матеріалів,
який не обов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, UK aid або Уряду Великої Британії, несе виключно компанія
ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.
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