
 

    

 

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, 
ЩИРО ВІТАЄМО ВАС ВІД ІМЕНІ ПРОЕКТНОГО 
ОФІСУ EHEALTH! 

 

Найголовніше 

1. Президент України підписав Закон "Про державні фінансові гарантії надання 
медичних послуг та лікарських засобів", який запроваджує нову систему 
фінансування первинної ланки. 

2. Міністерство охорони здоров’я підготувало рекомендації щодо того, які кроки 
мають зробити заклади ПМСД у 2018 році, аби перейти на нову систему 
фінансування: 



  

 

 

Позитивний досвід 

 
Деякі медичні заклади і Об’єднані територіальні громади за рівнем всебічної 
підготовки можуть починати впровадження медичної реформи, щойно всі 
законодавчі механізми будуть затверджені. Однією з таких прогресивних громад 
є Балтська ОТГ. Детальніше про її досвід: https://goo.gl/g35CcY 
  
В обласній лікарні ім. М.В.Скліфосовського (Полтава) створено Центральний 
навчально-тренінговий центр для лікарів усіх спеціальностей та медичних 
сестер. Тут читатимуть лекції, відпрацьовуватимуть окремі практичні навички, 
зокрема - роботу в мультидисциплінарних бригадах, з комп’ютерними 
інформаційними програмами, навички телемедичного консультування на рівні 
первинної ланки. 
Детальніше: https://goo.gl/4iEQPh 

 

 

Запитання-відповіді 
 
Проектний офіс eHealth відповідає на запитання, які ви найчастіше ставите нам 
на регіональних семінарах: 

https://ehealth-ukraine.us16.list-manage.com/track/click?u=f649ae5667b4851246f583cc5&id=3cf856bf3c&e=3403ebf290
https://ehealth-ukraine.us16.list-manage.com/track/click?u=f649ae5667b4851246f583cc5&id=5b34fe2406&e=3403ebf290


 

Чи потрібні документи обох батьків під час укладання декларації для дитини? 
Що робити за умови, коли батьки розлучені, дитина народжена у "громадянському" 
шлюбі, немає одного з батьків? 

 

 

Під час підписання Декларації для дитини, що проживає з обома батьками в 
офіційному шлюбі, достатня присутність тільки одного з батьків. Мама\тато 
повинні мати із собою свідоцтво про народження дитини, свої документи 
(паспорт, ІНН, телефон). 
Якщо дитина проживає з одним із батьків (батьки розлучені чи один із батьків 
відсутній), вищевказані умови не змінюються. 

 

Яку мінімальну кількість декларацій потрібно мати для можливості працювати в 
закладі ПМСД? 

 

 

Законом не встановлена мінімальна кількість декларацій, які повинен мати лікар 
для роботи в закладі ПМСД 

 

Що робити, якщо пацієнт не може\не хоче надавати ідентифікаційний номер? 
Як підписати Декларацію з таким пацієнтом? 

 

 

Громадянин України має право відмовитись від ідентифікаційного номера. Для 
цього громаданин звертається до органу податкової служби з відповідною 
заявою. У паспорт такої особи проставляється відмітка на сторінці 7-9. Зміст 
відмітки законодавчо визначений. Зразок: 
 
   

Має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера 
 

____________________________________________     __________  
            (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)                                (підпис)       

 
 

Дата _____________________ N 
____________________________                                                       (номер довідки за 

ф. N В3) 
 
 
 
За наявності такої відмітки лікар має право укласти декларацію з пацієнтом без 
ідентифікайного номера. 

 

Яка процедура укладання декларації зі студентами, що приїхали з інших населених 
пунктів? 

 



 

Кожна дієздатна особа, що досягла 14 річного віку, має право самостійно вільно 
обрати та укласти декларацію з лікарем, який надає ПМД, на всій території 
України, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта та 
форми зайнятості. 

 

Хто може укласти декларацію за пацієнта, що є недієздатним? 

 

 

Вибір лікаря, який надає ПМД, для осіб, які не досягли 14 річного віку, та осіб, 
визнаних недієздатними в порядку, встановленому законом, здійснюється їх 
законними представниками. 

 

Що відбувається з декларацією (оплатою медичному закладу), коли пацієнт змінив 
місце проживання та звернувся до лікаря, з яким не укладена декларація? 

 

 

Для отримання послуг ПМД пацієнт повинен укласти нову декларацію з лікарем, 
до якого звернувся на новому місті проживання. Попередня декларація 
автоматично розривається. Оплата медичному закладу здійснюється 
пропорційно терміну дії активної декларації. 

 

Якщо лікар відсутній (лікарняний, відпустка тощо), хто буде виписувати рецепти та 
обслуговувати пацієнтів? 
Що відбудеться з декларацією між відсутнім лікарем та пацієнтом у такому випадку? 

 

 

За відсутності лікаря, з яким укладена декларація, пацієнт має право звернутись 
до іншого лікаря цього ж закладу, на якого покладено обов'язки на період 
відсутності колеги. Декларація з відсутнім лікарем не розривається. 

 

За які послуги закладу ПМСД сплачує держава на основі Декларації? 

 

 

Декларація засвідчує обрання пацієнтом лікаря, який надаватиме йому ПМД, а 
також намір пацієнта як третьої особи скористатися своїми правами за 
договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій, який укладений між Національною службою здоров’я України та 
надавачем медичних послуг, в якому працює обраний лікар. Саме в цьому 
Договорі будет визначено перелік послуг та розмір оплати за надання 
гарантованих медичних послуг закладом ПМД 

 

Що буде з паперовими картками пацієнтів та іншими паперовими формами? 

 

На першому етапі розробки та впровадження eHealth на Центральному 
(державному) компоненті будуть зберігатися реєстри закладів ПМСД, лікарів, 



 

пацієнтів та декларацій. Це забезпечить основу для подальшого розвитку 
eHealth в Україні. Електронна медична карта та можливість формування 
електронної звітності є ймовірними елементами наступних кроків розвитку 
системи. 

 

Навіщо потрібні паперові декларації, якщо все буде в Центральному компоненті 
eHealth? 

 

 

Декларація підписується лікарем та пацієнтом. Лікар підписує декларацію 
Електронним Цифровим Підписом (ЕЦП) у системі eHealth. Не всі пацієнти 
мають ЕЦП, тому потрібно роздрукувати паперовий екземпляр декларації в 2 
примірниках, які підписують лікар і пацієнт. Один паперовий екземпляр 
залишається в лікарні, а другий забирає з собою пацієнт. 

 

Як часто пацієнт може змінити лікаря? 

 

 

Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря шляхом подання 
нової декларації не частіше одного разу на три місяці. 

 

Де знайти форму Декларації та коли вона буде затверджена? 

 

 

Зразок Декларації можна знайти на сайті www.portal.ehealth-ukraine.org, в розділі 
Документи. Наразі вона перебуває на стадії затвердження. Термін 
затвердження не визначений, але точно обмежений початком приписної 
кампанії. 

 

Чому в Декларації немає переліку прав та обов'язків лікаря і пацієнта? 

 

 

Декларація - це форма волевиявлення пацієнта про вибір лікаря з надання 
первинної медичної допомоги. Декларація потрібна для формування основи для 
Капітації та Реімбурсації та не є документом, що формує перелік прав та 
обов'язків кожної зі сторін. Такий перелік вказаний у низці інших відповідних 
нормативно-правових документів. Наприклад, Договір про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій, що укладається 
між Національною службою здоров’я України та надавачем медичних послуг 
(закладом ПМСД), в якому працює обраний лікар. 

 

Чи має право лікар відмовити пацієнту в підписанні Декларації? 

 

Пацієнт має право вільно обрати будь-якого лікаря з надання первинної 
медичної допомоги. Лікар не має права відмовити пацієнту в підписанні 

http://www.portal.ehealth-ukraine.org/


 

Декларації. 

 

Які ще методи комунікації з лікарями та пацієнтами, окрім семінарів, використовує 
Проектний офіс eHealth? 

 

 

Представники проектного офісу провели низку навчальних семінарів у жовтні - 
листопаді 2017 року. Це дало можливість сформувати розуміння, якими 
каналами та формою подачі краще комунікувати з медичною спільнотою 
України. Серед планів на 2018 рік:  

• проведення другого Всеукраїнського туру навчальних семінарів; 
• розробка та розміщення на онлайн-платформах відео навчання для лікарів - 

необхідних знань у зручному доступі; 
• формування мережі регіональних тренерів - носіїв експертизи та актуальних 

новин про eHealth; 
• e-mail розсилка, що допоможе інформувати про новини; 
• подальша розбудова та підтримка інтернет ресурсів (www.portal.ehealth-

ukraine.org та FB сторінки: facebook.com/E-Health-323399904773248). 

  

 

Our mailing address is: info@ehealth-ukraine.org 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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