
До уваги медичних працівників: в Україні розпочався новий процес 
формування електронних листків непрацездатності. 

 
Нагадуємо, що в Україні з 04 червня розпочався новий процес формування 

електронних листків непрацездатності. 
Після 01 вересня створення медичних висновків про тимчасову 

непрацездатність, як основи для електронного листка непрацездатності,  
стає обов’язковим для усіх закладів охорони здоров’я, в яких є ліцензія на 
медичну практику.  

Запровадження електронних медичних висновків про тимчасову 
непрацездатність – важливий етап цифрової трансформації в системі охорони 
здоров’я.  А також - у побудові системи ефективного електронного 
документообігу. Запровадження медичного висновку про тимчасову 
непрацездатність підвищить контрольованість процесів засвідчення 
непрацездатності та суттєво економити бюджетні кошти. Адже зменшує 
корупційні ризики при видачі необґрунтованих лікарняних та спрощує 
отримання страхових виплат. 

Лікарю не потрібно більше заповнювати паперові довідки, а лише внести 
медичний запис до електронної системи охорони здоров’я, не вказуючи при 
цьому жодної адміністративної інформації про роботодавця. Адже медичний та 
фінансовий процес тепер розділяються і всі необхідні дані додаються 
автоматично. 

Перехід до повноцінного формування електронних лікарняних вже з 01 
вересня 2021 року означатиме, що ще один із процесів, що пов’язані із 
соціальною сферою та сферою охорони здоров’я автоматизується і стає 
прозорішим та зручнішим для пацієнтів, роботодавців, медичних працівників. 

Процес підключення функціоналу медичних висновків про тимчасову 
непрацездатність складається з наступних етапів: 

1. Обрання медичної інформаційної системи; 
2. Реєстрація в електронній системі охорони здоров’я; 
3. Проведення презентації і навчання з боку МІС для лікарів закладу. 
Процес отримання лікарняного є чітким та послідовним. Лікар створює 

електронні медичні записи на основі яких він має опцію створити медичний 
висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його 
кваліфікованим електронним підписом. Це електронний документ, про який 
пацієнт отримує відповідне повідомлення. Звідти за кілька секунд лікарняний 
потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок 
непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховують виплати для 
застрахованих осіб.  

Запрошуємо лікарів закладів охорони здоров’я пройти навчання від 
Академії Національної служби здоров’я України щодо формування медичних 
висновків про тимчасову непрацездатність за посиланням:
 https://academy.nszu.gov.ua/mod/forum/discuss.php?d=66&parent=83&lang=ru  

Також для лікарів на перехідному етапі було розроблено наступні канали 
для зворотного зв’язку:  

https://academy.nszu.gov.ua/mod/forum/discuss.php?d=66&parent=83&lang=ru


 канал в Telegram для оперативної підтримки лікарів по роботі із 
МВТН https://t.me/joinchat/DoMJHy-jOnM5NTZi  

 Google-форма для отримання зворотного зв’язку щодо електронного 
лікарняного:  https://forms.gle/XoBeUL5HUbBKs8HBA  

Ураховуючи те, що до часу повноцінного переходу країни на е-
лікарняні залишилось близько 10 днів, просимо керівників усіх закладів 
охорони здоров’я забезпечити проходження навчання медичного персоналу 
та технічну готовність до початку цього процесу. 

Користуючись нагодою, висловлюємо подяку за співпрацю в питаннях 
розвитку сфери охорони здоров’я. 

 
 

Про стан роботи закладів охорони здоров’я    
з функціоналом медичних висновків про тимчасову непрацездатність 

в електронній системі охорони здоров’я                  
 

 

Регіон 

Кількість 
закладів,  

що підключені  
до електронної 

системи 
охорони 
здоров’я 

Кількість 
закладів, 

що підписали 
медичниий 

висновок про 
тимчасову 

непрацездатність 

% закладів,  
що підписали 

медичниий 
висновок про 

тимчасову 
непрацездатність 

м. Київ 154 77 50,00% 
Вінницька 133 93 69,92% 
Волинська 138 32 23,19% 
Дніпропетровська 241 119 49,38% 
Донецька 126 60 47,62% 
Житомирська 96 46 47,92% 
Закарпатська 100 44 44,00% 
Запорізька 142 76 53,52% 
Івано-Франківська 129 84 65,12% 
Київська 132 71 53,79% 
Кіровоградська 98 40 40,82% 
Луганська 63 21 33,33% 
Львівська 200 75 37,50% 
Миколаївська 81 32 39,51% 
Одеська 132 63 47,73% 
Полтавська 126 56 44,44% 
Рівненська 105 50 47,62% 
Сумська 115 60 52,17% 
Тернопільська 113 38 33,63% 
Харківська 184 108 58,70% 
Херсонська 86 34 39,53% 

https://t.me/joinchat/DoMJHy-jOnM5NTZi
https://forms.gle/XoBeUL5HUbBKs8HBA


Хмельницька 105 67 63,81% 
Черкаська 104 40 38,46% 
Чернівецька 84 42 50,00% 
Чернігівська 84 39 46,43% 
Усього 3071 1467 47,77% 

 


