Уряд затвердив порядок ведення Електронного реєстру лікарняних
Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності, який
дозволить розпочати роботу електронної системи записів про тимчасову непрацездатність,
затверджено Кабінетом Міністром України. Документ розроблено фахівцями Фонду
соціального страхування України, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони
здоров’я, Національної служби здоров’я, Пенсійного фонду України.
Реєстр формується як система накопичення, збереження і використання електронних
даних на базі централізованих інформаційних технологій реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідно до порядку, листок непрацездатності реєструється виключно на підставі
створеного в електронній формі медичного висновка, який засвідчує тимчасову
непрацездатність. Кожен листок непрацездатності має унікальний реєстраційний номер, що
формується та присвоюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення
Електронного реєстру листків непрацездатності.
«Реєстр матиме різні рівні доступу, які обмежують відомості, доступні для
користувача. Зокрема, через електронні кабінети на порталі послуг до реєстру матимуть
доступ роботодавці та самі працівники, застраховані особи. Однак інформація з реєстру, що
містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, період і
причину непрацездатності, надається лише тій особі, якої вони стосуються, а також її
роботодавцю, але виключно за період, коли особа перебувала з ним у трудових відносинах.
При цьому причина непрацездатності – це не конкретний діагноз, а, наприклад, догляд за
дитиною, непов’язана з виробництвом хвороба тощо», – говорить заступник начальника
управління страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ
Ганна Харченко.
Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність, що створюються
автоматично програмними засобами на підставі отриманої інформації. Кожен запис включає
відомості про тимчасово непрацездатну особу, унікальний номер випадку непрацездатності,
номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в електронній системі охорони здоров’я,
причину та період непрацездатності, призначений режим лікування, відомості про лікаря,
заклад охорони здоров’я, суму допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду
соціального страхування України та ін.
Дані до реєстру надходять з використанням кваліфікованого електронного підпису
та засобів криптографічного захисту інформації.
Як зазначалось, одним із пріоритетних напрямів роботи Фонду соціального
страхування України є забезпечення контролю за видатками Фонду на матеріальне
забезпечення, упередження нецільового використання коштів і здійснення перевірок
обґрунтованості видачі листків непрацездатності.
«Запровадження електронного реєстру дасть можливість отримувати оперативну та
достовірну інформацію про видані листки непрацездатності. Це дозволить суттєво збільшити
ефективність контролю за використанням коштів Фонду на оплату тимчасової втрати
працездатності, а також розвине і зміцнить інформаційно-аналітичний потенціал як закладів
охорони здоров’я, так і Фонду», – зазначає заступник начальника управління профілактики
страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Марина Біляєва.
Фонд соціального страхування України на підставі листків непрацездатності надає
допомогу по тимчасовій втраті працездатності, допомогу по догляду за дитиною або хворим
членом родини, допомогу по вагітності та пологах
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