WYSTAWIENIE WNIOSKU O REHABILITACJĘ
Jeśli wpisany przez Ciebie w e-ZLA numer statystyczny choroby
będzie należał do jednej z grup schorzeń, dla których ZUS
prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej,
system zaproponuje skierowanie pacjenta na rehabilitację
leczniczą.
Jeśli zaakceptujesz podpowiedź, system otworzy formularz
wniosku o rehabilitację leczniczą ZUS PR-4 i automatycznie
wprowadzi dane pacjenta z e-ZLA. Będziesz mógł od razu
wystawić ten wniosek, a następnie przesłać go w formie
elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza
orzecznika ZUS.

GDY BRAK DOSTĘPU DO INTERNETU
Może się zdarzyć, że nie będziesz mógł wystawić e-ZLA,
np. z powodu braku dostępu do Internetu w trakcie wizyty
domowej. W takiej sytuacji będziesz musiał przekazać pacjentowi
zwolnienie na formularzu wydrukowanym z systemu, opatrzonym
Twoim podpisem i pieczątką. Następnie konieczne będzie
elektroniczne przesłanie zwolnienia do ZUS.

PAPIEROWE ZWOLNIENIA
Do końca 2017 roku będziesz mógł decydować, w jakiej
formie wystawisz zwolnienie lekarskie – elektronicznej czy
papierowej (według dotychczasowych zasad). Gdy wystawisz
zwolnienie na papierowym formularzu ZUS ZLA, będziesz
musiał poinformować pacjenta o konieczności doręczenia go
pracodawcy albo ZUS w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Oczywiście trzeba będzie również przekazać papierowe
oryginały ZLA do ZUS w ciągu 7 dni, a także przechowywać
drugą kopię przez trzy lata.

WYSTAWIANIE E-ZLA
I WYDAWANIE WYDRUKÓW OD 2016 ROKU
przekazanie e-ZLA
do systemu ZUS

Lekarz wystawia
(e-ZLA)

przekazanie
wydruku e-ZLA
pacjentowi,
jeśli jego pracodawca
nie ma profilu na PUE

przekazanie wiadomości
o wystawieniu e-ZLA
wraz z samym zwolnieniem
na profil PUE płatnika (pracodawcy)
przekazanie wiadomości
o wystawieniu e-ZLA
na profil PUE ubezpieczonego
doręczenie przez pracownika
wydruku e-ZLA pracodawcy

WYDRUKOWANIE E-ZLA DLA PACJENTA
Czasami po wystawieniu e-ZLA będziesz musiał wydrukować
to zwolnienie. Będzie to konieczne, gdy pracodawca Twojego
pacjenta nie będzie miał profilu na PUE. Podpowie Ci to system
– wyświetli komunikat. Również pacjent będzie wiedział, że
musi otrzymać od Ciebie wydruk e-ZLA. Pracodawcy są bowiem
zobowiązani do poinformowania swoich pracowników, czy mają
profil na PUE ZUS.
Uwaga!
Na życzenie pacjenta zawsze musisz wydrukować e-ZLA,
nawet jeżeli jego pracodawca ma profil na PUE.

Elektroniczne
zwolnienia
lekarskie (e-ZLA)
od 2016 roku
Platforma Usług
Elektronicznych ZUS

KORZYŚCI
UŁATWIENIA
dla lekarzy

Od stycznia 2016 roku będziesz mógł wystawiać
swoim pacjentom zwolnienia elektroniczne,
nazywane e-ZLA. Będzie to możliwe dzięki
wykorzystaniu PUE ZUS (Platformy Usług
Elektronicznych ZUS) albo zintegrowanych
z PUE ZUS aplikacji gabinetowych. Założenie
profilu na PUE ZUS jest bardzo proste i nie zabiera
wiele czasu, a przynosi korzyści.
KORZYŚCI

również dostęp do zwolnień wydanych w wyniku kontroli lekarza
orzecznika ZUS.

MNIEJ PRACY
Większość danych potrzebnych do wypełnienia e-ZLA będzie
automatycznie pobierana z systemu albo wybierana z listy.
Poza tym system będzie weryfikował datę początku okresu
niezdolności do pracy z zasadami wystawiania zwolnień
określonymi w przepisach oraz z ostatnim zwolnieniem wystawionym
pacjentowi. System podpowie również kod literowy A i D oraz numer
statystyczny choroby, np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy.

WYGODNIE I SZYBKO

E-ZLA zostanie automatycznie przekazane do systemu
ZUS i w nim zapisane. Zostaniesz więc zwolniony
z dotychczasowego obowiązku dostarczania papierowych
zwolnień do ZUS oraz przechowywania ich drugiej kopii.
Nie będziesz też musiał pobierać w placówkach ZUS
tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.

UŁATWIENIA
MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDANIA
WCZEŚNIEJSZYCH ZWOLNIEŃ
PUE daje Ci możliwość przeglądania wcześniejszych zwolnień
wystawianych pacjentowi, czyli możesz sprawdzić, kto je
wystawiał, na jakie schorzenia i na jaki okres. Będziesz miał

KROK 1 – wejdź na www.zus.pl i załóż profil na PUE
Platforma Usług Elektronicznych ZUS to zestaw nowoczesnych
usług dla wszystkich klientów ZUS, a więc także dla
Ciebie. Umożliwia m.in. wystawianie e-ZLA i przeglądanie
wcześniejszych zwolnień lekarskich Twoich pacjentów.
Aby założyć profil na PUE, musisz się zarejestrować.
Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.zus.pl – tam otrzymasz
login i wybierzesz hasło.

KROK 2 – potwierdź tożsamość i korzystaj z PUE

Wystawienie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisanie
papierowego zwolnienia. Dzięki PUE uzyskasz dostęp do danych
swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz
członków rodziny.
Wystarczy, że wpiszesz numer PESEL pacjenta, a pozostałe dane
identyfikacyjne zostaną zapisane w e-ZLA automatycznie. Z kolei
adres pacjenta będziesz wybierał z wyświetlonej listy. Możesz
go także wpisać ręcznie, jeżeli na liście nie będzie adresu, pod
którym pacjent będzie przebywał w czasie zwolnienia.
Wystawianie e-ZLA będzie również możliwe przez urządzenia
mobilne, np. podczas wizyty domowej.

NATYCHMIASTOWE PRZESYŁANIE E-ZLA

CO POWINIEN ZROBIĆ LEKARZ,
ABY MÓC WYSTAWIAĆ E-ZLA?

Ze względu na bezpieczeństwo danych, do których uzyskasz
dostęp, musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz
to zrobić:
osobiście w jednostce ZUS – wystarczy jedna krótka wizyta
z dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. dowodem
osobistym, albo
elektronicznie – jeśli masz podpis elektroniczny
(podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP
– elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
– podczas rejestracji na www.zus.pl.

KROK 3 – uzyskaj podpis elektroniczny
PAMIĘTAJ!
Przy zakładaniu profilu na PUE oraz w razie wątpliwości dotyczących
e-ZLA możesz skorzystać z pomocy pracowników ZUS:
w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni
robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00):
– pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według
umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym),
– za pośrednictwem adresu e-mail: cot@zus.pl,
– przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod
zus_centrum_obslugi_tel,
– przez czat na stronie www.zus.pl,
w najbliższej jednostce ZUS.
Możesz też znaleźć niezbędne informacje na stronie internetowej
www.zus.pl.

E-ZLA musisz podpisać profilem zaufanym ePUAP albo
podpisem kwalifikowanym.
Profil zaufany ePUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać, wystarczy
założyć konto na stronie epuap.gov.pl, złożyć wniosek o profil
zaufany i potwierdzić tożsamość, np. w jednostce ZUS albo
w urzędzie miasta lub gminy.
Podpis kwalifikowany wydają uprawnione centra certyfikacji.
Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności,
na jaki zostaje wydany certyfikat. Każde z centrów prowadzi
własną politykę cenową i ma różną ofertę handlową.

Jeśli przy wystawianiu zwolnień lekarskich nie korzystasz z PUE,
ale ze zintegrowanych z PUE aplikacji gabinetowych, to w razie
problemów czy wątpliwości musisz szukać pomocy u dostawcy
oprogramowania.

