МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.08.2021
м. Київ
N 1609
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2021 р. за N 1104/36726
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України
Відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90), постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року N 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196, такі зміни:
абзаци другий та третій пункту 1.7 розділу 1 виключити.
2. Внести до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року N 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за N 728/36350, такі зміни:
1) в абзаці другому пункту 5 розділу I цифру "3" замінити цифрою "2";
2) у пункті 3 розділу III цифру "9" замінити цифрою "8";
3) у розділі IV:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Формування медичних висновків здійснюється тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.";
пункт 2 виключити.
У зв'язку з цим пункти 3 - 10 вважати відповідно пунктами 2 - 9.
2. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я (Карчевич М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ємця П. В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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