


медзакладу вводить у систему «Електро-
нне здоров’я» для підтвердження.

2. Ваші дані та контактний 
телефон внесуть у систему 
«Електронне здоров’я». Це 
зробить уповноважена осо-

ба медзакладу. Після введення даних 
пацієнт отримує СМС з кодом на свій но-
мер телефону, який уповноважена особа  

? Як підписати  
декларацію  
з лікарем

Декларація – це документ, який підтверджує,  
що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. 

Покрокова інструкція підписання Декларації:
1. Необхідно звернутися у 
медичний заклад, де працює 
терапевт, педіатр чи сімей-
ний лікар, з яким Ви вирішили 

підписати декларацію. З собою необхід-
но мати документ, що посвідчує особу, і 
мобільний телефон. Якщо Ви підписуєте 
декларацію для дитини, візьміть свідоцтво 
про народження дитини.

3. Уповноважена особа ме-
дзакладу роздруковує із 
системи «Електронне здо- 
ров’я» примірник декларації 

для перевірки. Необхідно уважно переві-
рити усі свої дані. 
Якщо все вірно, уповноважена особа роз-
друковує ще один примірник декларації. 
Обидва примірники мають бути ідентич-
ними і без помилок.

4. Пацієнт підписує 2 при- 
мірники декларації. Уповно- 
важена особа проставляє 
відмітку з датою на обох 

5. Уповноважена особа ме-
дзакладу накладає електро-
нний цифровий підпис на 
декларацію та надсилає її в 

систему «Електронне здоров’я».
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примірниках декларації. Один із при-
мірників залишається у Вас, інший – у 
медичному закладі.

Обраний Вами лікар буде лікувати, направляти на базові 
аналізи, вакцинацію, а за потреби ‒ до вузьких спеціалістів. 
Усі послуги у нього – безоплатні для пацієнтів, їх оплачує 
Нацслужба здоров’я. 

Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати  
декларацію за місцем реєстрації чи проживання. 

Якщо вирішили укласти декларацію з іншим терапевтом, 
педіатром чи сімейним лікарем – достатньо просто укласти 
нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично 
зафіксуються у системі.

Декларація не підписується «раз і назавжди». 

Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, Ви повідомляєте 
державу (Національну службу здоров’я України (НСЗУ), що 
оплата за Ваше обслуговування має надходити у обраний Вами 
медичний заклад.

Ви офіційно задекларували  
вибір свого лікаря. Гроші за Ваше 
обслуговування держава (НСЗУ) 
сплачуватиме закладу, у якому 

працює обраний Вами лікар. 


