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Choroba nie zna dnia ani godziny. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym trudno utrzymać
organizm w dobrej kondycji nawet osobom prowadzącym zdrowy, zbilansowany tryb życia.
Wirusy, bakterie, zakażenia, zarazić się można niemalże na każdym kroku, stojąc chociażby w
kolejce w sklepie po śniadanie. Stan chorobowy wymaga leczenia, a z tym wiąże się również
konieczność pozostania w domu. Pracując w firmie, należy powiadomić pracodawcę o
przyczynie swojej nieobecności oraz dostarczyć zwolnienie lekarskie. Telemedycyna
znacząco się rozwinęła w ostatnim czasie. Zwolnienie L4 można w tej chwili uzyskać również
internetowo. Dzięki temu chory nie naraża ani siebie na pogorszenie stanu zdrowia, ani też
innych. W jaki sposób uzyskuje się zwolnienia lekarskie online bez stania w kolejce w
przychodni?

  Jak działa zwolnienie lekarskie online?
  

L4 przez internet ma dokładnie taką samą wartość jak dawna wersja zwolnienia lekarskiego w
wersji papierowej. Wystawia je lekarz w systemie e-zdrowie. Z racji więc tego, że przybiera
aktualnie postać dokumentu elektronicznego, często można się również spotkać z określaniem
go e-ZLA. L4 przez internet stanowi oficjalne potwierdzenie czy też diagnozę specjalisty o
niezdolności pacjenta do pracy. To lekarz określa stan zdrowia pacjenta na podstawie wywiadu
medycznego przeprowadzonego podczas konsultacji online. Zwolnienie w formie elektronicznej
jest automatycznie wysyłane przez Platformę Usług Elektronicznych do pracodawcy oraz ZUS.
Dzięki temu, chory nie musi fatygować się osobiście do pracodawcy.

  Zwolnienie lekarskie online w kilku krokach
  

Zwolnienie online jest wystawiane przez specjalistę dopiero po ocenie stanu zdrowia pacjenta.
Ten musi jednak w pierwszej kolejności doprowadzić do kontaktu z lekarzem. Konsultacja
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lekarska online zajmuje aktualnie kilka chwil, bowiem nawet w ciągu godziny można zasięgnąć
porady lekarskiej.

  Podstawowe warunki otrzymania zwolnienia lekarskiego
  

O zwolnienie  online może się ubiegać każda osoba pracująca, zatrudniona na umowę o pracę
lub umowę zlecenie. Istotne jest cykliczne opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Z
tego też tytułu, przebywając na L4 online, otrzymuje się wynagrodzenie najpierw z ramienia
pracodawcy, a po 33 dniach, wypłaca je ZUS. Z pewnością istotne z punktu widzenia każdego
rodzica jest zwolnienie online na opiekę nad chorym dzieckiem lub członkiem
rodziny.

  Konsultacja specjalistyczna
  

Aby uzyskać zwolnienie lekarskie online należy umówić konsultację online. Na szczęście
telemedycyna wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów. Obecnie stan zdrowia można
skonsultować na kilka sposobów: poprzez teleporadę, rozmowę wideo lub czat. Podczas
konsultacji, lekarz standardowo przeprowadza wywiad medyczny i analizuje ewentualne wyniki
badań, jeśli pacjent takowe posiada. Na tej podstawie opracowuje indywidualny program
leczenia, wystawia e-receptę oraz decyduje o zwolnieniu lekarskim. L4 przez internet jest
automatycznie wysyłane do pracodawcy.  

  

Obecnie w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego nie trzeba nawet wychodzić z domu.
Umówienie konsultacji lekarskiej online zajmuje chwilę, a sam proces diagnozowania i
wystawiania L4 przez specjalistę również odbywa się przez internet. Daje to pacjentom
ogromny komfort profesjonalnego leczenia niemalże w trybie ekspresowym bez stania w kolejce
w przychodni. 
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https://telemedi.com/pl/zwolnienie-online-l4-przez-internet/

