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1. Початок роботи 

- Увійдіть до особистого кабінету на reform.helsi.me 
- Оберіть розділ “Мої пацієнти” 
- Здійсніть пошук пацієнта (Рис. 1.1) 

 
Рис. 1.1 Пошук пацієнта за прізвищем 

 
- Натисніть на П.І.Б. (Рис. 1.2) пацієнта та перейдіть до його профілю           

(Рис.1.3) 

 
Рис. 1.2 Результати пошуку 

 

 
Рис. 1.3 Профіль пацієнта  
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https://reform.helsi.me/


2. Як розпочати прийом 

- Натисніть “Розпочати прийом” (Рис.1.3) 
- Для первинного звернення оберіть “Створити новий епізод” (Рис.2.1) 

або продовжіть вже існуючий (Рис.2.2)  

 
Рис. 2.1 Обрання епізоду захворювання 

 

 
Рис. 2.2 Наявні епізоди захворювання 

  

© ТОВ «ХЕЛСІ ЮА», 2019                                     4 



- Вкажіть назву епізоду (яку ви ввжажаєте доцільною) та натисніть 
“Створити” (Рис.2.3)  

 
Рис. 2.3 Введення назви епізоду 

 
- виберіть місце проведення прийому (за замовчуванням обрано візит        

пацієнта у заклад) (Рис.2.4) 

 
Рис. 2.4 Вибір місця взаємодії із пацієнтом 
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3. Як додати причини звернення 

- Додайте причини звернення пацієнта, для цього оберіть “Додати”        
(Рис.3.1) 

 
Рис. 3.1 Вибір причини звернення 

 
- Додавати причини треба по черзі (Рис.3.2). Для цього почніть вводити          

назву причини або код пичини (латинською) та оберіть “Додати”. За          
потреби додайте рекомендації. 

 
Рис. 3.2 Робота зі причинами звернення 

 
- Обрані причини із коментарями виглядатимуть наступним чином       

(Рис.3.3). 
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Рис. 3.3 Заповнені причини звернення та коментар до них 

 
- При обранні причин є можливість переглянути пояснення до них(Рис.3.4). 
- Додану причину можна видалити 
- Коментар до причин можна редагувати 

 
Рис. 3.4 Підказка до коду причини звернення 
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4. Робота з діагнозами 

- Перейти до заповнення діагнозу, для цього необхідно натиснути кнопку         
“Додати”. Заповніть форму та натисніть “Додати” (Рис.4.1). 

 

 
Рис. 4.1 Заповнена форма діагнозу  
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- За потреби є можливість додати ще діагнози (Рис.4.2) 

 
Рис. 4.2 Внесення супутнього діагнозу 

 
- Результат роботи із діагнозами виглядає наступним чином (Рис.4.3), є         

можливість редагувати або видалити  

 
Рис. 4.3 Обрані діагнози 
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5. Робота з діями 

- додайте проведені та призначені дії аналогічно причинам звернення (Рис. 
5.1) 

 
Рис. 5.1 Форма заповнення дій (процесів) 

 
- Заповнений розділ із діями виглядатиме наступним чином (Рис. 5.2) 

 
Рис. 5.2 Форма заповнення дій (процесів)  
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6. Завершення прийому 

- Зазначте за потреби призначення (Рис. 6.1) 

 
Рис. 6.1 Завершення прийому 

 
- Тепер можете завершити прийом або зберегти його як чернетку та          

допрацювати його пізніше. Завершений прийом виглядатиме наступним       
чином (Рис. 6.2). Якщо прийом збережено як чернетку то є можливість           
редагувати його. 

 
Рис. 6.2 Завершений прийом 
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7. Робота з епізодами 

- у профілі пацієнта оберіть вкладку “Епізоди” (Рис. 7.1) 

 
7.1 Перегляд епізодів  пацієнта 

 
- виберіть потрібний епізод  (Рис. 7.2) 

 

 
7.2 Робота з епізодом 

- оберіть “Продовжити епізод” щоб розпочати новий прийом  
- оберіть “Завершити епізод” для завершення випадку захворювання 
- натисніть на “олівець” біля назви епізоду щоб редагувати її 
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