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CZAS NA E-ZLA ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie,
nazywane e-ZLA. Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 r. będą funkcjonować papierowe formularze
ZUS ZLA, poniewż już od 1 lipca lekarze będą wystawiać tylko zwolnienia elektroniczne.
Przypomnijmy czytelnikom - wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego
zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców
(płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad
nimi. Gdy lekarz wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie
uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z
wyświetlonej listy. System podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby pacjenta
(np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy).
e-ZLA to mniej obowiązków dla chorego
Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie będzie musiał dostarczać zwolnienia pracodawcy (dot.
pracowników) albo ZUS (przy prowadzących działalność gospodarczą). Nie będzie już musiał podczas
choroby czy opieki (np. nad chorym dzieckiem) udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o
dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie bowiem przesłane na profil płatnika na
Platformie Usług Elektronicznych i do systemu ZUS. Nie będzie wymagany od pacjenta termin 7 dni na
dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy
opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.
A dla lekarzy specjalny, bezpłatny podpis elektroniczny od ZUS
Papierowe zwolnienia powoli odchodzą do lamusa. Takie są fakty. Zwolnienia papierowe będą mogły
być wystawiane jeszcze tylko do końca czerwca 2018 r. Obecnie nadeszła era elektronicznych
zwolnień lekarskich. Część lekarzy już korzysta z nowego rozwiązania. Do tej pory lekarze mogli
podpisywać e-ZLA przy pomocy nieodpłatnego profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu
kwalifikowanego, które wystawiały centra certyfikacyjne. Ale już od 1 grudnia 2017 r. każdy lekarz w
kraju może pobrać ze strony ZUS darmowy certyfikat, który umożliwi mu podpisywanie elektronicznych
zwolnień. 1 grudnia ZUS uruchomił bowiem aplikację, dzięki której udostępnia lekarzom nowy, bezpłatny
podpis elektroniczny. Teraz wystarczy tylko kilka minut, by otrzymać darmowy certyfikat (jest on ważny
przez 5 lat). Aby go uzyskać, lekarz powinien zarejestrować własny profil na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS. Tam, w zakładce „Certyfikat z ZUS”, każdy lekarz posiadający uprawnienia do
wystawiania zwolnień, może wystąpić o wystawienie certyfikatu. ZUS wystawia go w ciągu kilku minut, o
czym zainteresowana osoba jest informowana mailem lub smsem. Certyfikat należy zapisać na
komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA, lub w pamięci nośnika zewnętrznego. To wystarczy, by
lekarz wystawiał e-ZLA pacjentom za pomocą komputera albo na tablecie/smatfonie (np. podczas wizyty
domowej).
ZUS pomaga zakładać konta na PUE, organizuje też szkolenia dla lekarzy
Lekarze, którzy jeszcze nie mają własnego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie, w
dowolnym momencie (przez www.zus.pl), mogą również skorzystać z takiej możliwości w dowolnej
placówce sosnowieckiego Oddziału ZUS. Zakład organizuje też szkolenia dla lekarzy na temat
elektronicznych zwolnień lekarskich. Pierwsze szkolenie odbędzie się 16 lutego 2018 r. Zapisy
przyjmujemy pod adresem e-mail: sosnowiec_szkolenia@zus.pl. Zapraszamy.

Więcej informacji na temat e-ZLA można znaleźć na stronie http://www.zus.pl/ezla/
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