
Прийом пацієнта (первинне звернення). 

Заповнення прийому складається з 4 кроків: послуги на прийомі, мед. запис, 

діагноз, план. 

 

Крок №1. Послуги на прийомі. 

Вказуються ціль прийому та місце надання послуги. 

 

 

Додаються послуги, які будуть надані на прийомі: 

(1) Обрати захворювання. Можна продовжити лікування активних захворювань чи вказати 

первинний прийом для встановлення нового діагнозу.  

 

(2) Додати послугу. При виборі активного захворювання, з'явиться додаткове поле, в якому 

можна обрати послугу з плану лікування. 

 

 



(3) Інформація про обрані послуги. Для видалення натисніть . 

 

 

Крок №2. Мед. запис. 

Створення медичного запису відбувається шляхом заповнення форми, залежної від обраної 

послуги. 

 відкриває форму для заповнення. Інформація може обиратись в 

полях з випадаючим списком, або заповнюватись вручну. 

Після завершення заповнення натисніть . 

 



 

 

 

Крок №3. Діагноз. 

(1) Тип діагнозу (попередній; заключний). 

 



(2) Основне захворювання обирається серед активних чи вказується з МКХ-10. Є можливість 

самостійно вказати додаткові характеристики захворювання та особливості його протікання. 

 

(3) Дія з випадком обирається зі списку. 

 

 видаляє обране захворювання і його характеристику. 



 дає можливість 

додати ускладнення чи супутній діагноз. 

 

Крок №4. План. 

Встановлення подальшого плану діагностики чи лікування: 

(1) Додати план. 

 

(2) Обрати тип плану. 

 

 

 

 

 



(3) Додати призначення.  

 

Вказавши послугу, за потреби додайте коментар та натисніть . 

В плані лікування можна додати лікарські засоби. Пошук здійснюється за МНН, торговою 

маркою чи кодом АТХ. 

 

Якщо є необхідність, ви можете вказати додаткові рекомендації. 

 

Для закінчення візиту натискаємо Завершити прийом та Підтвердити. 

 

 

 



Після завершення прийому його можна переглянути та роздрукувати.  

Для цього в полі мед. запис натиснути  

після чого треба обрати формат файлу. 

 

 



 

За необхідності ви можете записати пацієнта до себе на повторний прийом. 

Для цього натисніть  в особистому кабінеті. 

У власному календарі оберіть дату та час, на який буде призначено візит. 

 



У вікні планування прийому оберіть пацієнта (1) вказавши його номер телефону чи ПІБ. Оберіть 

причину звернення зі списку (2). За потреби вкажіть коментар. 

 

 

 

Після того, як ви внесли усі дані натисніть . 
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