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2 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Створення прийому 

Для того, щоб провести прийом із використанням кодування ІСРС2 з наступною передачею даних в 

НСЗУ, потрібно: 

 

Увага! Перераховані варіанти доступні для лікаря тільки за наявності укладеної декларації з 

пацієнтом! 

 

1. На домашній сторінці натиснути на годинник , обрати розділ Мої пацієнти (1), знайти 

пацієнта, скориставшись пошуком за ПІБ або телефоном (2), натиснути на ПІБ пацієнта (3) 

 

 

В електронній медичній карті (ЕМК) 

пацієнта натиснути на , 

зазначити причину звернення пацієнта 

та натиснути Прийом НСЗУ. 

 

 

 

 

 

2. На домашній сторінці натиснути на , обрати , зазначити 

причину звернення пацієнта та натиснути Прийом НСЗУ 
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3 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Ведення прийому зі створенням нового епізоду 

Перед заповненням прийому можна переглянути його статус (1), назву епізоду (2), дату і час 

початку епізоду (3), клас (4) та за необхідності змінити тип прийому (5). 

 

 

В прийомі потрібно вказати: 

 

Причини 

Для того, щоб знайти причину, почніть 

вводити її код або назву. Оскільки їх може 

буде декілька, причини потрібно додавати по 

одній. Після того, як причина знайдена, можна 

прочитати її опис і додати, натиснувши кнопку  

 

 

Опис причини може містити в собі: 

 код за ICPC-2; 

 що вона включає; 

 що не включає; 

 короткий опис; 

 схожі причини; 

 примітки. 
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4 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Діагноз 

Увага! При первинному додаванні діагнозу в полі роль діагнозу за замовчуванням стоїть 

значення – основний. 

 заповнити поля, зазначивши клінічний 

статус (необхідне обрати з випадаючого 

списку) (1) 

 обрати код діагнозу за ICPC-2 (2) 

 за потреби уточнити кодом МКХ-10, 

обравши потрібний з переліку (перелік 

формується на підставі коду за ICPC-2) (3) 

 зазначити дату та час початку 

захворювання (4,5) 

 вказати тяжкість стану (необхідне обрати з 

випадаючого списку) (6) 

 зазначити клінічний статус стану 

(необхідне обрати з випадаючого списку) (7) 

 за потреби вказати коментар до діагнозу 

(8) 

 Для збереження даних натиснути кнопку 

 

 

 

 

За необхідності можна вказати додатковий 

діагноз, натиснувши на . В цьому 

випадку в полі роль діагнозу буде 

необхідно з випадаючого списку обрати 

один із варіантів. Решта полів 

заповнюється відповідно до 

перерахованих вище пунктів. 
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5 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Дії 

 

Аналогічно причинам потрібно додати 

проведені та призначені дії: знайти і обрати 

код за ICPC-2 та натиснути кнопку  

 

Опис дії може містити в собі: 

 код за ICPC-2; 

 що вона включає; 

 що не включає; 

 опис дії 

 схожі дії 

 примітки 

 

Внесену інформацію можна редагувати  або за потреби видалити  

 

 

Додавання епізоду 

 

 

В розділі Активні епізоди відображається: 

 назва або діагноз епізоду (1); 

 початок (дата відкриття епізоду) (2); 

 прийом (3); 

 дата останніх змін (4); 

 обраний тип надання первинної медичної допомоги (ПМД) (5); 

 дії, які можна виконати по обраному епізоду (6). 
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6 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Для створення нового епізоду в запропонованому полі потрібно вказати назву або залишити 

ту, яка була проставлена автоматично системою (за обраним діагнозом), обрати тип надання 

ПМД з випадаючого списку та натиснути Створити. 

 

На наступному кроці, за потреби, можна редагувати назву епізоду (1), змінити епізод (в тому 

випадку, якщо у пацієнта вже є створений епізод) (2), завершити прийом (3) або зберегти 

прийом як чернетку (із можливістю редагування) (4). 

 

Обравши Завершити, внесену інформацію потрібно підписати Кваліфікованим електронним 

підписом (КЕП) лікаря.  

Далі дані про прийом потрібно відправити в НСЗУ. 

В розділі Надсилання медичних даних в НСЗУ відображається тип (1), назва (2), статус 

синхронізації з НСЗУ (3), а також дії, запропоновані системою (4). 

Після підписання статус синхронізації буде відображатись як Підписаний, не надісланий для 

всіх типів. 
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7 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Для зміни статусу потрібно натиснути , він зміниться на Надіслано, чекає відповіді. 

 

Для того, щоб статус був Синхронізовано з НСЗУ, потрібно натиснути на  

 

Аналогічні дії потрібно повторити для всіх вказаних в цьому прийомі типів послідовно. Якщо 

попередній тип не синхронізовано з НСЗУ, надсилання наступного заблоковано. 

Зверніть увагу! Кнопкою  можна скористатися тільки в тому випадку, якщо вказана 

відповідна дія - Оновити. Для дії - Надіслати дана кнопка недоступна! 

Ведення прийому з вибором існуючого епізоду 

В розділі Активні епізоди знайдіть необхідний епізод та натисніть продовжити епізод. 

 

За потреби змініть тип прийому, зазначте причини та дії, використовуючи кодування ІСРС-2. 

Діагноз проставляється автоматично на підставі обраного епізоду. За необхідності його можна 

змінити, натиснувши на , видалити  або вказати додатковий діагноз, натиснувши на

. 
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8 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Завершення епізоду 

Перевірте внесену інформацію. Якщо пацієнт не 

потребує подальшого лікування, обраний епізод можна 

закрити. 

Натисніть , у вікні оберіть причину 

завершення з випадаючого списку, за потреби внесіть 

Заключення та натисніть Завершити епізод. 

 

 

 

Після підтвердження в розділі Обраний епізод буде 

зазначено: назва епізоду (1), його статус (2), тип (3), 

причина завершення (4), заключення (5). В цьому ж 

вікні є можливість скасувати завершення (6) 

 

 

Натисніть , підпишіть дії КЕП лікаря та відправте дані до Національної служби 

здоров’я України. 
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9 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Створення епізоду з електронної медичної карти пацієнта 

Знайдіть пацієнта через Пошук пацієнта або через свій Особистий календар, оберіть 

пацієнта та натисніть До пацієнта. 

 

 

 

 
В електронній медичній карті (ЕМК) пацієнта 

потрібно перейти до розділу Медична картка та 

обрати пункт Історія захворювань: Епізоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В розділі Епізоди відображаються всі епізоди, які були створені та надіслані в НСЗУ(1). 

В розділі Локальний архів відображаються епізоди, які були створені лікарем без передачі 

даних в НСЗУ(2). 
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10 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

На сторінці епізоду можна: 

 відфільтрувати епізоди за статусом (1), 

 оновити синхронізацію з НСЗУ (2), 

 створити новий епізод (3).  

 

Оновлення синхронізації з НСЗУ покаже актуальний статус всіх медичних даних, які були 

надіслані в НСЗУ. 

 
Для створення нового епізоду необхідно натиснути Створити епізод. 

 

 
Вкажіть Назву епізоду (яку ви вважаєте 
доцільною) (1), оберіть Тип епізоду з 
випадаючого списку (2). Для збереження даних 
натисніть Створити. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створений епізод буде відображатись в загальному статусі Активний , синхронізація з НСЗУ 

в очікуванні , для зміни стану епізоду потрібно натиснути Оновити. 
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11 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

 
З активним епізодом можливо виконати ряд дій, які 

пропонує система. Для цього необхідно натиснути на  
та обрати з випадаючого списку необхідні дії. 
 

 

 

 

 

 

При натисканні на назву/діагноз епізоду можливо 
переглянути наступну інформацію: статус (1), тип (2), 
статус синхронізації з НСЗУ (3), дату відкриття епізоду (4), 
лікуючого лікаря (5).  
 
З цієї ж сторінки можливо Продовжити епізод (6), Завершити епізод (7), Редагувати назву або 
Позначити епізод помилковим (8). 
 

 
 
 

Для того, щоб провести прийом із 

подальшою передачею даних в 

НСЗУ, потрібно натиснути 

, зазначити 

причину звернення пацієнта та 

натиснути Прийом НСЗУ.  

 

 

 

Далі заповнити прийом відповідно 

до інструкції. 
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12 Інструкція по веденню прийому із передачею даних в НСЗУ 

Завершення епізоду через ЕМК пацієнта 

 
Щоб завершити епізод, потрібно в ЕМК пацієнта обрати розділ Медична картка (1) та перейти 
до Історія захворювань: Епізоди (2). Знайти потрібний епізод та натиснути на нього (3). 

 

 
 
Обрати Завершити епізод. 

 

 
 
Зазначити причину завершення (необхідне значення обрати з випадаючого списку), вказати 

Заключення та натиснути  . 

 


