
Виписка рецептів за програмою «Доступні ліки» 
Для того, щоб виписати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки», потрібно: 

1. Знайти вашого пацієнта через Пошук пацієнта або 

2. Зайти в свій Особистий календар 

На домашній сторінці натиснути на календар, обрати пацієнта та натиснути До пацієнта 

 

 

В електронній медичній карті (ЕМК) 
пацієнта перейти до розділу Медична 
картка та обрати пункт Виписані 
рецепти 

  

 

 

 

 

В розділі Виписані рецепти можна переглянути його статус (1), номер рецепту (2), Діючу 
речовину/ Дозування/ Форму випуску (3), дату створення (4), до якого числа пацієнт може 
отримати рецепт (5), синхронізацію даних з eHealth (6) та виконати запропоновані 
системою дії (7) 

  



 

Рецепти можуть знаходитися в різних статусах. По кожному статусу рецепту можна 
виконати ряд дій: 

● Активний ( ) рецепт можна відкрити, роздрукувати пам’ятку або відкликати 
його 

● Погашений ( ) рецепт можна тільки відкрити 
● Відізваний ( ) рецепт можна тільки відкрити 

Створення рецепту 

Для того, щоб виписати новий рецепт пацієнту, потрібно натиснути Виписати рецепт 

 
 
Внести всю необхідну інформацію: 

● в полі Довідник лікарських засобів (1) почніть вводити діючу речовину та 
оберіть необхідне з випадаючого списку 

● пункт програма (2) редагуванню не підлягає 
● в полі Кількість за прийом (3) та Кількість за день (4) потрібно вказати 

необхідне значення 
● вкажіть Тривалість лікування (5) за рецептом 
● поле Загальна кількість дозування (6) формується автоматично на підставі 

заповнених даних 
● в полі Кількість дозування кратна упаковці (7) оберіть необхідне значення з 

випадаючого списку 
● вкажіть Сигнатуру (інструкція по прийому) (8) для пацієнта 
● Дата початку лікування за рецептом (9) та Дата виписки рецепту (11) 

формується автоматично та не підлягає редагуванню 
● Дата закінчення лікування за рецептом (10) так само формується 

автоматично на підставі заповнених даних, але за необхідності її можна змінити. 

Для цього потрібно натиснути на знак календаря або прописати дату 
самостійно.  

 
 



Для підтвердження внесених даних потрібно натиснути  
 
У модальному вікні необхідно 
підтвердити, що телефон, на 
який буде надіслано 
смс-повідомлення, дійсно 
належить пацієнту (1). Якщо 
телефон не співпадає, виконати 
ряд дій запропонованих 
системою, натиснувши на Що 
робити, якщо номер не 
співпадає? (2). Після 
підтвердження обрати 
Виписати рецепт (3) або у разі 
неспівпадіння телефону - 
Відкликати (4). 
 
Після підтвердження рецепт потрібно підписати Кваліфікованим електронним підписом 
(КЕП) лікаря. 
 
Після того, як рецепт був підписаний лікарем, його можна: 
 

● переглянути 
● Роздрукувати пам’ятку (1) 
● у випадку, якщо пацієнт не отримав смс Надіслати смс повторно (2)  

Увага! Повторне надсилання смс-повідомлення можливо виконати лише один раз! 
● та повернутись Назад до списку рецептів (3) 

 

 
 
 
За потреби виписаний рецепт можна відкликати. Для цього потрібно натиснути на           

, обрати одну з причин з випадаючого списку, за необхідності вказати коментар            

та підтвердити дії, натиснувши на та підписати КЕП лікаря. Після підписання            
відкликаний рецепт буде доступний тільки для перегляду. 
 


