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1. Сервісна підтримка
Для Вашої зручності функціонує портал helsi.help. Сайт є доступним для користувачів
підключених до сервісу Хелсі у межах медичного закладу. Користуючись helsi.help ви знайдете
відповіді на питання щодо функціонування системи.
helsi.help використовується для зв’язку з сервісною підтримкою онлайн. Це найлегший та
найкращий спосіб повідомити інформацію в службу підтримки. Всі заявки, що надходять до служби
підтримки, розподіляються за видом та пріоритетом та беруться до роботи. Використовуючи сайт
helsi.help ви можете вказати причину звернення та проілюструвати її зміст, завантаживши
скріншот. Крім того на сайті ви зможете знайти довідкову інформацію по роботі у системі.
Перейти на сайт можна ввівши адресу https://helsi.help у полі адреси браузера. Відобразиться
портал сервісної підтримки.

У верхній частині сторінки будуть відображатися останні зміни, що були внесені у систему та
коментарі, щодо їх застосування. Для отримання детальнішої інформації оберіть пункт Докладніше.

Якщо Ви шукаєте відповідь на питання введіть ключові слова у форму пошуку. Система
відобразить довідкову інформацію по питанню, для перегляду оберіть відповідну сторінку.
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У полях нижче ви можете
залишити заявку на вирішення
проблеми. Можливі звернення,
розподілені
за
категоріями.
Приклади можливих звернень
наведені під назвою категорій.

Для того, щоб сформувати звернення до служби технічної підтримки, необхідно обрати розділ
та заповнити форму звернення. Біля кожного з полів є коротке пояснення щодо того, яку інформацію
необхідно зазначити.
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В кінці заповнення форми необхідно вказати свою
адресу електронної пошти та натиснути на кнопку Створити
(Create). Система повідомить Вас про успішне створення
заявки та її номер. На вказану адресу прийде
інформаційний лист.

Крім того у разі виникнення проблем під час роботи із системою Ви можете отримати підтримку
звернувшись до нашого контакт центру за телефонами:

044 580 10 90,
068 580 10 90,
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066 580 10 90,
073 580 10 90.

2. Зони видимості в системі для реєстратора
o

Інформація про співробітників



o

Графіки роботи



o

Реєстратор може переглядати ділянки в своїй організації.
Перегляд можливий без редагування чи створення ділянки.

Пацієнти






o

Реєстратор може переглядати графіки лікарів в своїй організації.
Перегляд можливий без редагування чи створення графіка.

Ділянки



o

Реєстратор може переглядати лікарів в своєму районі.
Перегляд можливий без редагування чи створення профіля.

Доступний перегляд всіх пацієнтів вашої організації.
Є можливість створення нового профіля пацієнта.
Редагування даних пацієнтів.
Без доступу в медичні данні пацієнтів.
Є доступ до перегляду направлень та призначень пацієнта.

Календар



Перегляд, пошук лікарів в своєму районі,
Встановлення періоду недоступності в особистому календарі.
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3. Про електронну медицину. Хелсі

HELSI це сучасна, зручна та надійна електронна медична система, створена для пацієнтів, лікарів,
державних та приватних медичних закладів. Для пацієнтів це можливість легко знайти та обрати свого
лікаря, швидкий запис на прийом on-line себе та членів своєї родини, доступ до своєї електронної
медичної картки (ЕМК), миттєві результати аналізів і діагностики в кабінеті пацієнта, доступ до
призначень лікаря та плану лікування.
HELSI для лікарів це зручне ведення історії хвороби пацієнтів та ЕМК, оперативне отримання
результатів діагностики та аналізів, легке використання клінічних протоколів, зрозумілий кабінет для
ведення прийому пацієнтів.
HELSI для медичних закладів надає комплексну автоматизацію роботи медичного закладу,
можливість налаштування під власні потреби. Також медична система надає зручний функціонал для
участі в реформі (закріплення пацієнтів за лікарями, реєстрація декларацій з пацієнтами). Медичний
заклад має інструменти моніторингу і управлінської статистика для керівників, формування поточної
звітності та статистики.
Можливості HELSI включають в себе автоматизацію реєстратури та роботи лікаря, управління
розкладом лікаря, ведення електронних медичних карток, облік медичних препаратів та ведення
оплат, формування звітів та статистики.
Система підтримує формат DICOM та стандарту HL7, має конструктор бланків і форм, інтуїтивно
зрозумілій веб-інтерфейс, гнучке налаштування прав доступу, можливість фіксації дій користувачів.
Пацієнти через власні кабінети мають доступ до своєї електронної медичної картки.
Безпека даних забезпечується шляхом надійного шифрування. Портал Helsi.me містить інформацію
про лікарів, години їхнього прийому та адреси лікарень. Кол-центр надає підтримку для лікарів та
пацієнтів.
HELSI надійно захищає дані пацієнтів. Всі дані зберігаються у дата-центрі, який отримав сертифікат
комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) від Державної служби спеціального зв’язку і захисту
інформації України. Обробка персональної інформації громадян відбувається в правовому полі
України.
Компанія HELSI – це команда програмістів, операторів кол-центру, аналітиків, спеціалістів з
впровадження та консультантів. Ми щодня спілкуємося з пацієнтами, медиками, керівниками
медзакладів для того, щоб розуміти їхні потреби, вдосконалити систему та додати новий функціонал.
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НІ

Реєстратор створює
коротку ЕМК
та повідомляє про
потребу документів)

Документ ТАК
Реєстратор створює
що засвідчує
повну ЕМК
особу

Реєстратор дає
пацієнту на підпис
згоду на обробку
персональних даних

Пацієнт приходить до
поліклініки

ТАК

Запис на
прийом

ТАК

ЕМК
пацієнта

Запис на прийом можливий

НІ

Реєстратор перевіряє
наявність ЕМК
пацієнта

Пацієнт повідомляє
мету візиту

Пацієнт підходить до
реєстратури

НІ

Реєстратор записує
пацієнта на вільний час

Пошук
альтернативи

Реєстратор дає
номер кол-центру
для створення ЕМК
та запису до лікаря
на інший день)

Пацієнт проходить на
консультацію

Реєстратор
пропонує запис на
інший день (час)

Пацієнт
залишає
поліклініку

4. Алгоритм роботи реєстратора із пацієнтами

5. Отримання особистого пароля реєстратора
На електронну скриньку реєстратора системою буде надіслано лист-запрошення для створення
особистого паролю, необхідного для входу в систему.
Для відповіді на запрошення потрібно:
 відкрити електронну скриньку,
 відкрити лист від служби підтримки Helsi Support,

 перейти за посиланням для встановлення паролю,

 придумати і ввести в новому вікні пароль (2 рази), який буде використовуватися для входу в
систему helsi.pro,
 натиснути на кнопку Войти в систему.
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6. Вхід у систему
Для входу у систему потрібно перейти за адресою helsi.pro. Ввести логін (адресу електронної
пошти) та пароль для входу. Потім натиснути кнопку Увійти.
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7. Персональні дані. Згоди
Перед початком роботи з персональними даними рекомендуємо ознайомитись з
положенням про захист персональних даних медичного закладу та законодавством, що
регламентує це питання.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або
може бути конкретно ідентифікована.
Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її
поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до
сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити
висновок про надання згоди. Згода є односторонньою.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЦЕ









Національний ідентифікаційний номер
Номерний знак транспортного засобу
Номер водійських прав
Обличчя, відбитки пальців, або почерк
Номери кредитних карток
Дата народження
Місце народження
Генетична інформація
Щоб занести будь-які дані пацієнта в систему

Щоб занести будь-які дані пацієнта в систему, необхідно підписати згоду на обробку персональних
даних. Якщо людина не підписує згоду (бере почитати), дані в систему Хелсі не вносяться (навіть для
короткої ЕМК).
Згода з представником не підписується, якщо в представника немає документів особи, яка
представляє інтереси (мати/батько/опікун/інше), та документів самого пацієнта.
Згода може бути підписана з пацієнтом без наявності документів, якщо пацієнт підписує за себе.
Використання персональних даних без згоди пацієнта є порушенням закону! Що передбачає
кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту
персональних даних. Згідно цього ні ПРЕДСТАВНИК КОМПАНІЇ HELSI, ні реєстратор не може
використовувати персональні дані навіть під час створення запису до лікаря!
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8. Домашня сторінка

Домашня сторінка або головна сторінка – початкова сторінка веб-сайту, яка надає відомості про
тематику веб-сайту та матеріали, які можна побачити на подальших сторінках (дозволяє переглянути
зміст веб-сайту).
З цієї сторінки можна перейти у вкладки: Лікарі, Календар, Пацієнти, Ділянки,
Графіки. Також ці вкладки закріплені на боковій панелі у вигляді мініатюр.
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9. Лікарі
У вкладці Лікарі реєстратор може переглядати профіль лікарів, закріплених за його організацією.

В профілі лікаря знаходиться загальна інформація про лікаря, його посаду та кваліфікацію,
специфіку роботи та робочий графік, а також ділянки, які кріпляться за лікарем. Редагувати щось в цій
вкладці реєстратор не може.
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Специфіка роботи
відображає час
виділений на прийом
одного пацієнта та
принципу за яким
працює лікар.
Інструкція для
пацієнта відображає
інформацію, яка
допоможе пацієнту
підготуватись до
прийому.



Графік роботи
вказується з періодом
(з якого по яке він
дійсний).



Ділянки лікаря. Тут
відображаються
адреси вулиць які
закріплені за лікарем.
Список адрес які
входять в ділянку
можна роздрукувати.

Кнопка, яка дозволяє
роздрукувати адреси дільниць
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10. Календар
У вкладці Календар знаходяться графіки роботи лікарів. За допомогою цієї вкладки можна
побачити як працюють лікарі та записати пацієнта до необхідного лікаря. Основна функція – це запис до
лікаря. Також можна керувати прийомами, назначати, переносити та відміняти їх. Лікаря можна знайти
за декількома даними: П.І.Б. (1); спеціалізацією; організацією, за якою лікар закріплений; адресою
проживання пацієнта (2). За допомогою фільтрації (3) можна зменшити радіус пошуку та
конкретизувати, якого лікаря Ви шукаєте. При натисканні на кнопку (4) з'явиться вікно Налаштування
календаря.
Співробітник має можливість:
- шукати потрібного лікаря, набравши П.І.Б. лікаря в полі Прізвище лікаря (1),
- шукати потрібного лікаря, набравши адресу проживання пацієнта (вулицю) в полі Введіть
адресу (2),
- за допомогою фільтра (3)
знаходити лікарів по своїй організації або спеціалізації лікаря.

1

2
3

4

10.1.

Пошук лікаря, робота з фільтрами

За допомогою фільтрації можна зменшити радіус пошуку та конкретизувати, якого лікаря Ви
шукаєте. Лікаря можна знайти також за спеціалізацією (1), організацією та підрозділом (2), за якими
він закріплений. Фільтрація знімається після оновлення
сторінки або натискання на
кнопку Скинути фільтри.
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1
2

Під час фільтрації за спеціалізацією можна вибирати кілька спеціалізацій. В фільтрації організацій
можна вибирати кілька елементів орг. структури.

10.2.

Значки на плитці лікаря

На плитці лікаря відображаються позначки-підказки, наведення на які дозволяє отримати
необхідну інформацію про лікаря:
 інструкція для пацієнтів,
 період недоступності лікаря,
 інформація щодо прийому лікаря за направленням,
 тривалість прийому лікаря,
 правила прийому лікаря (день здорової дитини, огляд вагітних тощо).
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10.3.

Налаштування по замовчанню

За допомого кнопки Налаштування календаря
можна змінювати вигляд календаря і настроювати його
вигляд. У налаштуваннях календаря можна змінювати:
 відображення лікаря (з фотографією або без
фотографії),
 інтервали часу (5, 10, 15 або 30 хвилин),
 налаштування часу (з 8:00 до 20:00; з 12:00 до
24:00; з 00:00 до 12:00 та з 00:00 до 24:00).

10.4.

Як записати на прийом

Реєстратор записує пацієнта на прийом до лікаря лише тоді,
коли він дав згоду на обробку персональних даних та завів собі
ЕМК. Запис на прийом можливий за наявності доступного
вільного часу в конкретно обраного лікаря. В разі відсутності
вільного часу пропонується інший день, або прийом по черзі.
Увага! Червона лінія, що проходить через календар,
відмічає минулий час. А на минулий час запис створити не
можна!
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Спочатку знайти в календарі лікаря, до якого необхідно записати пацієнта. Для цього можна скористуватися
фільтрами та вікном пошуку (1). Пересвідчитись в наявності вільного місця (2) та перейти до вкладки пацієнти
(3).

3
1
2

Далі провести пошук пацієнта за прізвищем або номером телефону.

-

Якщо пацієнта не знайдено, перейдіть до створення ЕМК (див. розділ 11, профіль пацієнта).
Коли пацієнта знайдено, перейдіть
знову до календаря.
Перейдіть в особистий календар
лікаря.

Оберіть час, на який необхідно записати пацієнта, та вкажіть причину звернення. Перевірте
правильність внесення даних та натисніть на кнопку Запланувати.
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Для повернення до календаря лікаря на поточну дату натисніть кнопку Повернутися.

10.5.

Стан запису на прийом

Фон пацієнтів у календарі відображаються різними кольорами.
Блакитний колір – прийом заплановано.
Зелений колір – пацієнт прийшов на прийом.
Фіолетовий колір - пацієнт на прийомі.
Рожевий колір – прийом завершено.
Червоний колір – прийом скасовано.

10.6.

Відображення в календарі тривалості прийому

В загальному календарі для всіх лікарів відображається стандартна тривалість прийому –
15 хвилин, але у лікаря тривалість прийому може бути іншою і відображення тривалості прийому в
такому випадку некоректне.
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Для
коректного
відображення слід перейти до
календаря лікаря.

10.7.

Запис на прийом замість скасованого візиту
Якщо запланований візит до лікаря було
скасовано, система дозволяє записати іншого
пацієнта на цей час і дату. Скасований прийом в
календарі відображається червоним кольором.
Але
праворуч
залишається
невеличка
незафарбована ділянка, натиснув на яку, можна
запланувати новий прийом замість скасованого.
В календарі на цей час і дату відображаються
одночасно і скасований, і новий запланований
прийом.

10.1.

Планування прийому. Послуги.

Під час запису пацієнта до лікаря, реєстратор одразу може додати послугу, яку пацієнт бажає
отримати на прийомі. У вікні Планування прийому на вкладці Послуги у полі Додати послугу
необхідно вибрати необхідну зі списку послуг, раніше призначених пацієнту лікарем. Якщо у пацієнта
немає призначень від лікарів, вкладка буде не активна.
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10.2.

Навігація по календарю

У календарі під час переміщенні курсора відображається допоміжна горизонтальна лінія, яка
допомагає зрозуміти на який час створюється прийом. Також, в особистому календарі конкретного
лікаря, відображаються додаткова інформація щодо комірки, в яку здійснюється запис (час початку і
кінця прийому).
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10.1.

Для друку розкладу

Для друку розкладу лікаря на тиждень:
 у загальному календарі на плитці лікаря натисніть на П.І.Б. лікаря,
 натисніть кнопку Друк у календарі лікаря,

система сформує календар лікаря на тиждень,

 ще раз натисніть на кнопку Друк.

Для друку розкладу лікаря на
один день:
 знайдіть
лікаря
за
прізвищем в полі пошуку та
натисніть кнопку Друк.

Система запропонує роздрукувати інформацію з
календаря лікаря на один день.
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10.2.
Друк форми № 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів" з
особистого календаря лікаря (за оновленням від 29.05.2018 та
06.06.2018) (
Для друку форми первинної облікової документації № 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних
пацієнтів" у загальному календарі на плитці лікаря натисніть на П.І.Б. лікаря.

 натисніть кнопку Друк у календарі лікаря.

У правій частині екрану з’явиться вікно Друк візитів (Печать визитов).
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Заповнить поле дати (число, місяць, рік) початку відвідування.
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Виберіть необхідну дату.

Заповнить поле дати (число, місяць, рік) закінчення відвідування.

Натисніть кнопку Роздрукувати (Распечатать). Друк документів виконується із форматів PDF або
MS Word. (Оновлення 06.06.2018)
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Буде надруковано форму первинної облікової документації № 074/о "Журнал реєстрації
амбулаторних пацієнтів".

Пацієнти, візити яких були скасовані, в таблиці не відображаються.

10.3.

Період недоступності

Період недоступності відображає кількість днів,
які пропустить лікар. Період недоступності
відображається в календарі. Плитка лікаря, що
тимчасово недоступний, має червоний контур та
відмітку
, при наведенні на яку курсором миші
вказується причина недоступності.
Увімкнути період недоступності можливо натиснувши на кнопку Лікар недоступний в календарі
лікаря.

Вибір цієї кнопки відкриває вікно з періодом недоступності лікаря.
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Якщо в цьому вікні натиснути на кнопку Додати, система відкриває наступне вікно Додавання
причини недоступності.
Для того, щоб додати період
недоступності лікаря, необхідно:
 вибрати причину недоступності
(1),
 встановити дату початка дії
періоду недоступності (2) та його
закінчення (3),
 за потреби поставити позначку в
полі Не вказувати закінчення
періоду недоступності (4),
 за потреби вказати лікаря на
заміну (5),
 натиснути кнопку Додати (6).

1

2
3
4
5

Для
скасування
дій
стосовно
додавання періоду недоступності лікаря
6
натисніть кнопку Скасувати.
Якщо
при
увімкненні
періоду
недоступності не була вказана Дата закінчення дії періоду, згодом, коли стане відомою дата
повернення лікаря до роботи за графіком, реєстратор має можливість відредагувати ці дані.
Для цього потрібно:
-

перейти до тижневого календаря лікаря та натиснути на кнопку Лікар недоступний.
системою буде відкрита сторінка лікаря, на якій у розділі Період недоступності потрібно
натиснути на кнопку редагування
.
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- у вікні Редагування
періоду недоступності
зняти позначку в рядку Не
вказувати закінчення,
- ввести Дату
закінчення дії періода та
натиснути кнопку
Зберегти.

10.4.

СМС щодо скасування прийому (за оновленням від 29.05.2018) )

(внесено в календарь (Регистратор)

Правила відправлення СМС пацієнтові:
Якщо у лікаря з'явилася причина неможливості провести прийом або змінився графік, то через одну
годину пацієнтам буде відправлена СМС щодо скасування прийому.
Текст повідомлення наступний:
Прийом скасовано мед.закладом:
сімейний лікар Іванова Л.В.
15:30 14.02.18
Запланувати прийом:
Helsi.me
0ХХ5801551

Реєстраторам необхідно уважно проставляти відсутність лікаря. Наприклад, лікар точно буде
відсутній з 21 по 25 травня, а потім може бути. У цьому випадку доцільно поставити період
недоступності – з 21 по 25 травня, а 25 травня – повторно перевірити інформацію щодо відсутності
лікаря. У іншому випадку, якщо поставити період недоступності – з 21 травня по невизначений термін,
то пацієнти, для яких заплановано прийом з 25 травня, також отримають повідомлення щодо
скасування прийому, але лікар може вже приймати пацієнтів з 25 травня.

10.5.

Переносні події

Для перенесення прийому до іншого лікаря необхідно перейти до календаря та перенести пацієнтів
до лікаря на заміні. Для цього потрібно обрати прийом, який треба перенести, та натиснути на нього.
Система відкриє праворуч меню, в якому треба натиснути кнопку Перенести.
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Прийом буде перенесено у вікно Переносні
події.
Кількість перенесених подій відображається
цифрою справа зверху над словом "події".
Із меню Переносні події прийом можна перенести, просто перетягнувши його за допомогою лівої кнопки
миші до календаря іншого лікаря.
В меню Прием в переносных событиях вказати причину перенесення та обов’язково натиснути на кнопку
Зберегти.

Реєстратор
може
перенести
назначені
візити до
лікарів на
заміні, але
лише в тому
випадку, коли
пацієнт не
буде
заперечувати,
або в разі
прохання
пацієнта.
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Переносити прийом можливо не тільки до іншого лікаря, а також і до того ж самого лікаря, але на
інший час або дату.
Для відміни переносу прийому натиснути на кнопку Повернути або на кнопку Обновити сторінку
(в верхньому лівому куті браузера).

10.6.
Сповіщення при дублюванні запису пацієнта в календарі (за
оновленням від 14.03.2018)
Під час дублювання запису пацієнта в календарі система сповіщає про можливий конфлікт прийомів.

Якщо пацієнт записується на один час до двох лікарів, то система сповіщає про можливий конфлікт
прийомів.

10.7.
Повідомлення про перетин прийомів при перенесенні (за
оновленням від 23.03.2018)
Якщо після перенесення прийому пацієнта виникає перетин прийомів, то система сповіщає про
можливий конфлікт прийомів.
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11. Пацієнти
У вкладці Пацієнти можна знайти вже зареєстрованого пацієнта, або створити електронну медичну
картку для нового.

11.1. Плитка пацієнта
- В профілі пацієнта
міститься вся необхідна особиста інформація про пацієнта (П.І.Б., паспортні
дані, адреса проживання, інше).
- Натиснувши
лікаря.

кнопку

Календар

система надає можливість записати пацієнта до

- Натиснувши на П.І.Б. пацієнта відкривається «тайм лайн» пацієнта, в якому можна побачити історію
записів до лікаря, пов’язані особи.

Кнопка
Календар
призначення
прийому до
лікаря

Кнопка
профіль
пацієнта

Перехід до «тайм лайну»
(історія прийомів)

11.2. Профіль пацієнта
Щоб знайти пацієнта, потрібно перейти до вкладки Пацієнти, ввести його дані і натиснути на кнопку
Пошук.

11.3. Створення нового профілю пацієнта
 Запитати в пацієнта, чи є він в базі Helsi, чи підписував пацієнт згоду про
нерозголошення персональних даних.
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 Перевірити наявність профіля пацієнта в системі. Створити профіль, якщо його немає.
 Без підписання згоди дані в систему не вносяться.
 Згоду пацієнт може підписати без наявності документів, що підтверджують
особистість, відповідно ЕМК буде не повною та не верифікованою.
 Маючи коротку ЕМК пацієнт може користуватися системою, а саме записуватись до
лікаря.
 Маючи верифіковану ЕМК пацієнт може повноцінно користуватися системою.
! Підписання згоди за дитину, за опікунством, неможливе без наявності документів обох сторін
(паспорт одного з батьків і свідоцтво про народження дитини, але у свідоцтві про народження
дитини має бути підтвердження родинного зв’язку дитини з тим із батьків, хто пред’являє паспорт).
Без документів, або за наявності одного з них, згода не підписується!
! Не є законними представниками пацієнта-дитини бабуся, дідусь, сестра, брат, тітка, дядько та інші
родичі, якщо за рішенням суду їм не надано таких повноважень, не оформлено опіку або не
видано довіреності батьками дитини.
Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації,
виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад (Стаття 56 ЦКУ).
Для того, щоб створити профіль пацієнта, необхідно спочатку
провести пошук профіля пацієнта у системі та, у разі відсутності збігів,
натиснути кнопку Створити нову ЕМК. Заповнити запропоновані поля у
формі.

Після введення даних,
натискаємо
кнопку
Створити, якщо пацієнт
надає документи для
повної ідентифікації – на
кнопку Зберегти та
перейти
до
повної
картки. Також можна
одразу
призначити
прийом.

33

11.4. В профілі пацієнта додані нові поля:
-

Країна народження;
Місто народження;
ІПН;
Канал зв'язку.

Поля використовуються для автоматичного попереднього заповнення декларації про вибір лікаря з
надання ПМД.

11.5. Редагування профілю пацієнта
Щоб почати вносити
зміни, чи доповнити або
верифікувати дані пацієнта,
потрібно
на
вкладці
Пацієнти знайти пацієнта та
натиснути кнопку Профіль
плитці пацієнта. В новому
натиснути
кнопку
Редагувати.

на
вікні

34

Після того, як зміни внесені, потрібно натиснути кнопку
Зберегти.
Якщо не натиснути кнопку Зберегти, зміни не збережуться.

Згоду надано через:

Бланк – реєстратура, Аудіо – Call Center, Веб – портал пацієнта

11.6. Верифікація
Для верифікації сторінки пацієнта необхідно, щоб пацієнт надав документи, що підтверджують
особу та громадянство. Верифікувати можна той документ, який пред’явив пацієнт, а не той, що було
занесено раніше, чи зі слів пацієнта.
Щоб почати верифікацію, потрібно натиснути кнопку Верифікувати на сторінці пацієнта.
Після внесення даних з документів, що засвідчують особу, необхідно поставити галочку біля того
документа, який застосовується для верифікації (праворуч поля Вид). Далі натиснути на кнопку
Верифікувати.

11.7. Особистий кабінет пацієнта. Тайм
лайн. Пов’язані особи
Щоб потрапити до особистого кабінету пацієнта потрібно:
- на вкладці Пацієнти знайти пацієнта,
- натиснути кнопку Профіль
на плитці пацієнта,
- натиснути кнопку
Особистий кабінет в
наступному вікні.
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До особистого кабінету пацієнта можна також потрапити, натиснув на П.І.Б. на плитці знайденого
пацієнта.

Історія прийомів без доступу до медичної
інформації.

З особистого кабінету пацієнта можна:
- призначити візит до лікаря. Щоб призначити візит та записати пацієнта, потрібно
натиснути кнопку Призначити візит,
- перейти до профілю пацієнта для перегляду або редагування даних, натиснув кнопку
Профіль,
- переглянути Тайм лайн (історію прийомів). У Тайм-лайн реєстратор має можливість
фільтрувати історію прийомів або відібрати з усіх прийомів тільки минулі, майбутні чи на
конкретну дату.
- створити в системі Пов’язані особи – особи, зв’язані між собою сімейною спорідненістю,
опікунством.

11.8. Пов'язані особи
Реєстратор може додати сімейного лікаря та змінити його за необхідності. (Сімейний лікар може
додавати Лікуючого лікаря за необхідності).
Для додавання сімейного лікаря необхідно: натиснути кнопку Связи (1), потім послідовно кнопки –
Врачи (2) та Сімейний лікар (3). Після цього натиснути кнопку Додати (4).

36

З’явиться вікно Додати зв'язок «Сімейний лікар».

В полі Виберіть лікаря надрукуйте П.І.Б. лікаря чи виберіть його із списку. Потім натисніть кнопку
Додати.

-

Пов'язані особи (1) розподіляються за типами Семья (Сім'я) (2) та Представители
(Представники) (3). Для того, щоб додати пов’язану особу необхідно натиснути на кнопку
Додати (4). З’явиться вікно Додати пов’язану особу. В полі Тип зв’язку для сім’ї необхідно
вибрати потрібне (наприклад, чоловік, дружина тощо). Після цього необхідно натиснути
кнопку Зв’язати. Представниками пацієнта є опікуни, соціальні працівники тощо. В полі
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Тип зв’язку для представників можна вибрати тип: представник або підопічний.

Після додавання представника його статус потребує підтвердження (1). Для цього необхідно
натиснути кнопку
(2). Після цього з’явиться вікно Підтвердження зв’язку, в якому
необхідно заповнити усі поля.
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-

Контактна особа – це особа з якою у разі екстреної ситуації можна зв'язатись. Внесена
інформація про контактну особу буде відображена в декларації. Існує два способи
введення П.І.Б. контактної особи: Справочник та Ручной ввод.
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11.9. Як призначити візит до лікаря
-

на вкладці Пацієнти знайти пацієнта за номером телефону або П.І.Б.,
якщо пацієнта в системі не знайдено, створити профіль пацієнта (тільки в разі, якщо
пацієнт підписав згоду на обробку його персональних даних),
на плитці пацієнта натиснути кнопку Календар
та перейти до календаря,

-

в полі пошуку ввести
прізвище лікаря, до
якого планується візит,

-

перейти до тижневого календаря лікаря, натиснув на П.І.Б.
лікаря у календарі на поточну дату,
знайти в календарі лікаря дату та час, на які можна створити
запис та узгодити їх с пацієнтом,
натиснути в календарі на узгоджену дату та час і вибрати зі
списку Причину звернення у вікні Планування прийому,
натиснути кнопку Запланувати.

-

Якщо потрібно записати пацієнта ще до одного лікаря, то необхідно:
- перейти до календаря, наприклад, натиснув кнопку Повернутися (у нижньому кутку
календаря ліворуч),
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в полі пошуку ввести прізвище другого лікаря
та, натиснув на П.І.Б. лікаря, перейти до його
тижневого календаря,
запланувати прийом по вище зазначеним
правилам.

11.10.

Запис дитини на прийом

Запис дитини на прийом до лікаря виконується через одного з
батьків (наприклад, якщо матір та дитина визначені в системі як
Пов’язані особи):
- на вкладці Пацієнти знайти матір за номером телефону або
П.І.Б.,
- перейти до сторінки пацієнта (матері), натиснувши на П.І.Б.
матері на плитці,

-

на сторінці матері натиснути Пов’язані особи,

-

у розділі Пов’язані особи натиснути на фото (піктограму)
дитини, яку потрібно записати до лікаря,

-

система перейде до сторінки дитини, де потрібно натиснути на
кнопку Призначити візит та перейти до Календаря для створення запису на прийом до лікаря,
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-

якщо дитині виповнилося 18 років, то система автоматично
закриває доступ батькам до історії прийомів дитини. Щоб
такий пацієнт мав змогу самостійно виконувати запис на
прийом, необхідно відредагувати його профіль, а саме –
ввести його номер телефону.
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12. Графіки
На вкладці Графіки реєстратор має можливість знайти графік лікаря, набравши в полі пошуку
прізвище лікаря, та проконсультувати пацієнта. Під графіком можна побачити список лікарів, які
працюють та таким же розкладом. Із цього списку можна з’ясувати дати початка та кінця дії графіка та
номер кабінету лікаря.

Повернутися до списку графіків можна, якщо натиснути кнопку Назад до списку графіків.
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13. Ділянки
Вкладка Ділянки дає змогу швидко знайти необхідну ділянку та переглянути адреси, що входять до
неї.

3
1

2

Зменшити радіус пошуку можна за допомогою фільтрів:
1

2

3

Шукати можна за назвою
ділянки чи П.І.Б. лікаря, або
ввівши адресу, яка входить в
ділянку.
Пошук покаже варіанти з яких
необхідно обрати потрібний.
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Система знаходить всі можливі варіанти
(всіх лікарів, які працюють за цією
адресою, та всі ділянки, в які входить ця
адреса).

Якщо потрібно переглянути основні відомості стосовно
ділянки (назву, організацію, підрозділ тощо) та список всіх
адрес, що до неї входять, треба натиснути на її назву.
Для друку списку всіх адрес треба натиснути на кількість
адрес по цій ділянці.

Системою буде відкрито нове вікно, в якому потрібно
натиснути на кнопку Друк.

45

14. Допоміжні матеріали
14.1. Особливості вводу дат у системі:
-

при створенні або редагуванні профіля пацієнта, якщо термін дії документу –
довічний , в систему слід заносити дату: 01.01.2999;

-

дати в систему слід заносити в форматі:

XX XX XXXX
день місяць рік

Реєстратор, наприклад, вводить дату 01012999 без крапок та пропусків, а системою буде
відображено 01.01.2999.

14.2. Ввод даних з біометричного паспорта

2

3

1

1 - номер документу,
2 - дата видачі,
3 - ким виданий.

14.3. Представники та документи
Представники, з якими особисто стикаються в робочому процесі медичні працівники, можуть представляти
інтереси пацієнта за законом, за довіреністю або за волевиявленням пацієнта.
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Представник

Кого представляє

Батьки
(усиновлювачі)

Законні представники
своїх малолітніх та
неповнолітніх дітей

Підстава

Повноваження

Документи

Стаття 242
ЦК України,
ст. 43 Основ
закону про
охорону
здоров’я

Весь спектр прав
пацієнта

Свідоцтво про
народження дитини,
паспорт хоча б одного з
батьків

Опікун

Законний представник
малолітніх осіб (до 14
років) та осіб визнаних
недієздатними
(незалежно від віку)

Статті 58 – 59,
67 ЦК України,
43 Основ
закону про
охорону
здоров’я

Весь спектр прав
пацієнта

Рішення органу опіки і
піклування/рішення суду,
паспорт опікуна для
підтвердження його
особи. Якщо особа
пацієнта встановлюється
вперше - свідоцтво про
народження
дитини/паспорт
недієздатного

Орган опіки та
піклування

Представник малолітніх
осіб (до 14 років) та осіб
визнаних недієздатними
(незалежно від віку)

Стаття 65
ЦК України

Весь спектр прав
пацієнта

Довідка з органів опіки та
піклування про
перебування дитини на
обліку, паспорт для
встановлення особи,
посвідчення працівника
установи/ наказ або
довіреність на
представлення інтересів.
Якщо особа пацієнта
встановлюється вперше свідоцтво про народження
дитини/паспорт
недієздатного

Навчальний
заклад, заклад
охорони
здоров'я або
заклад
соціального
захисту
населення

Представник малолітніх
осіб (до 14 років) та осіб
визнаних недієздатними
(незалежно від віку)

Стаття 66
ЦК України

Весь спектр прав
пацієнта

Довідка з органів опіки та
піклування про
перебування дитини на
обліку, паспорт для
встановлення особи,
посвідчення працівника
установи/ наказ або
довіреність на
представлення інтересів.
Якщо особа пацієнта
встановлюється вперше свідоцтво про народження
дитини/паспорт
недієздатного
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Представник

Кого представляє

Підстава

Повноваження

Документи

Піклувальник

Неповнолітні особи (від
16 до 18), фізичні особи,
цивільна дієздатність
яких обмежена

Стаття 69
ЦК України,
стаття 39 Основ
закону про
охорону
здоров’я

Консультування/
наляд/контроль
за дотриманням
прав підопічних,
належних умов їх
утримання,
належного
лікування, однак
він не може
суперечити волі
підопічного

Рішення органу опіки і
піклування/рішення суду,
паспорт піклувальника
для встановлення особи.

Дієздатна фізична особа,
яка за станом здоров'я не
може самостійно
здійснювати свої права та
виконувати обов'язки, що
обрала собі помічника. За
заявою особи, яка
потребує допомоги, ім'я її
помічника реєструється
органом опіки та
піклування, що
підтверджується
відповідним документом

Стаття 78
ЦК України

Консультування/
нагляд/контроль
за дотриманням
прав підопічних,
належних умов їх
утримання,
належного
лікування, однак
не може
суперечити волі
підопічного

Довідка/підтвердження
органу опіки і піклування
про призначення
помічника, паспорт
опікуна для встановлення
особи.

За довіреністю.
Особа, на ім’я якої видана
При цьому
довіреність
довіритель:
a) батьки (якщо
пацієнт - дитина),
б) пацієнт (якщо
пацієнт
повнолітній)

Стаття 244
ЦК України

Повноваження,
передбачені
довіреністю

Довіреність, паспорт для
встановлення особи

Пряме
Особа,
яка
волевиявлення
пацієнтом
пацієнта, що
озвучується перед
медичним
працівником при
перебуванні у
медичному
закладі

Частина 3
Статті 237
ЦК України

Озвучені
повноваження, їх
варто вписати в
карту пацієнта,
який засвідчує цей
запис власним
підписом. Однак
якщо запис зробити
чи завірити не
видається
можливим, це не
змінює можливості
пацієнта усно
призначити собі
представника

Паспорт або інший
документ для встановлення
особи.

Помічник

названа

48

Якщо особа пацієнта
встановлюється вперше свідоцтво про народження
дитини/паспорт
дитини/паспорт обмежено
дієздатного

Якщо особа пацієнта
встановлюється вперше паспорт особи, яка
потребує допомоги

