ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЦІ МАТЕРІАЛИ БУДУ ТЬ
ПОТРІБНІ В РОБОТІ
ЛІКАРЮ ПЕРВИННОЇ
ЛАНКИ. БУДЬ ЛАСКА,
ПЕРЕДАЙТЕ ЙОМУ
ЦЕЙ БУКЛЕТ
Що треба знати і пам’ятати лікарю
про електронну систему охорони
здоров’я eHealth?

З кожним членом сім’ї
має бути укладена
окрема декларація.

Пацієнт може укласти
декларацію лише
з одним лікарем.

Якщо пацієнт укладає
декларацію з новим
лікарем, попередня
автоматично анулюється.

ЩО ТАКЕ EHealth
eHealth — це електронна система реєстрації та ведення відносин
лікаря та пацієнта.Вона складається з двох компонентів: Медичних
інформаційних систем та Центрального компоненту.
Медичні Інформаційні Системи (МІС) — вже існуючі системи, які
надають програмне забезпечення для адміністрування медичних
закладів в електронному режимі.
Центральний компонент — державна складова. Це єдиний
реєстр медичних закладів, лікарів, пацієнтів та декларацій,
з яким працюють МІСи для комунікації даних. Він є інструментом
для реалізації реформи фінансування медичних закладів —
капітації та реімбурсації.

Адреси аптек, що беруть участь у програмі «Доступні ліки»:
Карта:
https://goo.gl/dCEMCw
(оновлюється)

Таблиці:
https://goo.gl/4BD36A
(оновлюються)

ЩО ТАКЕ РЕІМБУРСАЦІЯ
Реімбурсація — державна система повного або часткового
відшкодування вартості куплених пацієнтами лікарських препаратів
на підставі рецепта за програмою «Доступні ліки».
Усе працює дуже просто: пацієнт іде до лікаря, лікар виписує йому
рецепт (вказує діючу речовину), з котрим пацієнт іде в аптеку.

ДЕКЛАРАЦІЯ — ЦЕ ДОКУМЕНТ ЯКИЙ ПАЦІЄНТ
ПІДПИСУЄ З ЛІКАРЕМ ПЕРВИННОЇ
ЛАНКИ. САМЕ ДЕКЛАРАЦІЯ Є ПІДСТАВОЮ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ
АБО ЛІКАРЕМ ФОП КОШТІВ З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАЦІЄНТА

ЩО ТАКЕ КАПІТАЦІЯ
Капітація — модель державного фінансування, що дозволяє
нараховувати кошти за конкретну кількість пацієнтів, що обслуговує
медичний заклад.
Іншими словами, фінансування роботи лікарів первинної ланки
відбуватиметься за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”. Для
пацієнтів це означає що ви вільні обрати будь-якого сімейного
лікаря без урахування вашої прописки та змінити його на іншого
(наприклад, якщо потрібно переїхати в інше місто, чи ви не
вдоволені якістю послуг).
А eHealth робить цю співпрацю можливою.

Ця модель дозволить кожній сім’ї отримати лікаря,
котрому можна довіряти, а кожен сімейний лікар
отримуватиме справедливу й законну оплату за свої
послуги. Саме тому підписана декларація — це чесні
стосунки між пацієнтом та лікарем.

ЯК ВАШОМУ ПАЦІЄНТУ
ПРИЄДНАТИСЯ ДО EHEALTH
1.
2.

Пацієнт звертається до реєстратури
Називає прізвище лікаря та надає документи для введення
даних в електронну форму декларації.

Перелік документів:

3.

4.
5.

Називає номер мобільного телефону (за наявності).
Далі внесена інформація верифікується за допомогою смс,
що прийде на вказаний пацієнтом номер телефону.
Важливо. Якщо у пацієнта немає телефону, то для верифікації
можуть бути використані скан/фото паспорта та індивідуальний
податковий номер, які будуть завантажені в систему.
Пацієнт перевіряє дані у декларації, підписує примірник разом
з лікарем.
Пацієнт забирає свій примірник декларації.

Пацієнт приєднався до системи eHealth!

portal.ehealth-ukraine.org

facebook.com/E-Health-323399904773248

edu@ehealth-ukraine.org

twitter.com/eHealthUa

