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Виписування електронного направлення 

 

Для того  щоб виписати електронне направлення пацієнту, необхідно: 

- на головній сторінці лікаря обрати розділ Декларації (1) та знайти пацієнта в загальному списку, 
або обрати Мої пацієнти (2), скористатись запропонованими фільтрами для пошуку пацієнта (3), 
натиснути Пошук (4) та перейти до кабінету пацієнта натиснувши на його ПІБ (5) 

 
 

В кабінеті пацієнта можна переглянути: 

- його профіль (1), перейди до перегляду декларації (1a), розпочати прийом (1b) або виписати 
електронний рецепт (1с) 

- переглянути зведену інформацію по епізодах (відображаються всі завершені або активні 
епізоди) (2) 

- перейти до розділу епізоди (3), рецепти (4) або направлення (5) 

 

Для виписки нового направлення оберіть розділ Епізоди. 

В даному розділі є можливість створити новий епізод (1) та з нього одразу виписати електронне 
направлення. 

Якщо у пацієнта вже є активний епізод, потрібно натиснути на назву епізода (2) та перейти до 
взаємодій 
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Виписати направлення можна двома способами: 

1. Натисніть на взаємодію (1), та оберіть  

2. В розділі Перегляд епізоду в запропонованих системою діях натисніть на знак  (2) 

В розділі Виписання електронного направлення заповніть всі необхідні поля, укажіть: 

- Пріоритет (тип направлення ургентне або планове) (1) 
- Оберіть категорію направлення з випадаючого списку (2) 
- Оберіть програму (3) 
- Щоб знайти послугу введіть її код або назву (4) 
- Натисніть Продовжити (5) 

Зверніть увагу! Пошук послуги здійснюється в рамках обраної категорії 
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Далі перейдіть до заповнення Додаткової інформації. 

В полі, Оберіть дату або період надання послуги, можливо обрати: 

-  до якого числа потрібно надати послугу, далі укажіть потрібну дату 

Зверніть увагу! Дата надання до, це бажаний кінцевий термін надання послуги за направленням. 
Термін дії електронного направлення один календарний рік! 

-   
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- або на протязі якого часу потрібно надати послугу та вкажіть потрібну дату 
 
Зверніть увагу! Дата початку завжди має буди в майбутньому часі. 

 
-  
-  
-  
-  
-  
 

 
 
За потреби, вкажіть примітки для лікаря  
вторинної ланки (1)  
або додайте інструкцію для пацієнта (2)  
 
 
 
 

!!! При виписуванні електронного направлення, за замовчуванням буде закріплений діагноз з 

епізоду в рамках якого виписується дане направлення. Це необхідно для того, щоб лікар розумів 
причини, через які пацієнт отримав направлення на дану послугу. 

Однак, лікар який виписує направлення може додати додаткові діагнози, на які варто звернути увагу 
лікарю при наданні послуги по конкретному направленню. 

Для цього потрібно обрати розділ Додайте причини направлення ,натиснути , обрати 
Діагнози, навпроти потрібного діагнозу поставити галочку та натиснути Додати 
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!!! В розділі Зверніть увагу! Можливо обрати завершений або активний епізод пацієнта, на який 

лікарю вторинної ланки потрібно звернути увагу при наданні послуги по конкретному направленню. 

Для цього потрібно натиснути , обрати Епізоди, навпроти потрібного епізоду поставити 
галочку та натиснути Додати 

 

 

 

 

 

 

 

 

В розділі Додайте перебіг інших хвороб підтягуються ті епізоди які обрані в розділах Додайте 
причини направлення та Зверніть увагу! 

Для підтвердження внесених даних натисніть , підтвердіть дії Кваліфікованим 

електроним підписом (КЕП) лікаря та натисніть . 

Зверніть увагу!  

При вдалому підписанні направлення, пацієнт отримає смс-повідомлення з номером 
направлення! Якщо пацієнту було виписано декілька направлень в рамках одного епізоду він 
отримає лише одне смс-повідомлення! 

 

 

Перегляд направлення 

На сторінці перегляду направлення його  

- можна роздрукувати (за проханням пацієнта) (1),  
 

- повторно відправити смс (в тому випадку якщо перше 
смс пацієнт не отримав) (2), Повторне надсилання смс-
повідомлення доступно лише один раз! 

 

- переглянути внесену інформацію або за потреби 
скасувати направлення (3). 

Зверніть увагу! 

Якщо у пацієнта декларація була верифікована по 
документах, смс-повідомлення він не отримає. В цьому 
випадку потрібно роздрукувати направлення та 
віддати його пацієнту! 
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Знайти направлення, перевірити його статус та виконати ряд додаткових дій, можна через кабінет 
пацієнта, розділ Направлення. 

Для цього на головній сторінці лікаря оберіть Мої пацієнти,знайдіть потрібного пацієнта, натисніть 
Пошук, перейдіть до кабінету пацієнта натиснувши на його ПІБ та оберіть розділ Направлення 

В даному розділі є можливість обрати необхідний фільтр для пошуку (1), знайти направлення по 
його номеру (2), після внесених даних натисніть Шукати (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По кожному направленню відображається: 

 статус (1), назва послуги (2), номер направлення(3), обрана категорія (4), термін дії (один 
календарний рік) (5), дата оновлення (6) та  

дії запропоновані системою (7) 

Значення статусу: Значення дій: 

- Скасоване направлення  

- Відправлено з помилкою  

- Незавершене направлення  

- Відправлено в eHealth  

- Активне направлення  
 

- Редагувати направлення  

- Видалити направлення  

- Скасувати/відізвати направлення  

Для скасування направлення  

натисніть на відповідний знак , оберіть одну з запропонованих дій (1), оберіть причину з 
випадаючого списку (2), за потреби вкажіть обґрунтування (3) та натисніть Продовжити, підпишіть 
дії КЕП лікаря та натисніть Відправити.. 


