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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 також 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, то введіть ключові слова у форму пошуку. 
Система відобразить довідкову інформацію за введеним записом. Для перегляду 
перейдіть за посиланням. 

https://helsi.help/
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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. 

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, 
066 580 10 90,
068 580 10 90, 
073 580 10 90.
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2. Зони видимості лікаря в системі

o Інформація про співробітників
 Лікар може переглядати лікарів в своєму районі.
 Перегляд можливий без редагування чи створення профіля.

o Графіки роботи
 Лікар може переглядати графіки роботи в своїй організації.
 Перегляд можливий без редагування чи створення графіка.

o Ділянки
 Лікар може переглядати ділянки в своїй організації.
 Перегляд можливий без редагування чи створення ділянки.

o Пацієнти
 Доступний перегляд пацієнтів записаних на прийом.
 Редагування даних пацієнтів.
 Є доступ до медичних даних пацієнта.

o Календар
 Переглядати особистий календар.
 Призначати пацієнта на прийом в особистому календарі.

3. Про електронну медицину. Хелсі
HELSI - це сучасна, зручна та надійна електронна медична система, яка 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 тощо). 
Медичний заклад має інструменти моніторингу і управлінської статистики для керівників, 
формування поточної звітності та статистики. 

Можливості HELSI включають: 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 стандарт 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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4. Отримання особистого пароля лікаря
Співробітник відділу кадрів надішле запрошення на електронну скриньку, 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 (support@helsi.me).

− 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 ВІЙТИ В СИСТЕМУ (ВОЙТИ В СИСТЕМУ).

Скидання паролю 
        У власному  профілі  лікар має  можливість  переглянути 

інформацію  про себе та змінити пароль входу у систему. 

Для скидання паролю необхідно натиснути відповідну 
кнопку у блоці Авторизація. Система надішле Вам лист на 
пошту для редагування, або встановлення нового пароля. 
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5. 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. 

6. 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). 

7. Кабінет лікаря
Перехід до особистого кабінету, тайм-
лайн 

Для того щоб перейти до особистого 
кабінету, необхідно натиснути н а 
піктограму  з      годинником.      Після      цього  

розділ кабінету  в і д к р и є т ь с я 
таймлайн. 

З цієї сторінки можна перейти у вкладку Лікарі,  Особистий календар, Ділянки, 
Графіки. Також ці вкладки закріплені на боковій панелі у вигляді мініатюр. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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В особистому кабінеті лікаря є наступні вкладки: 

- Таймлайн;
- Період недоступності;
- Надані послуги.

Лікар може переглядати інформацію про минулі проведені та заплановані прийоми. Для 
початку роботи із пацієнтом необхідно натиснути кнопку на 
запланованому прийомі. 

У особистому кабінеті лікаря є можливість 
переглянути данні власного профілю (1), запланувати 
прийом пацієнту (2) т а  призначити прийом на зараз 
(3). Окрім того є можливість перейти на вкладку період 
недоступності, у якій переглянути інформацію щодо 
причин та часу відсутності лікаря. 

1 2 

3 
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Як запланувати прийом
У особистому кабінеті лікаря натисніть на кнопку Запланувати. Оберіть час, на який необхідно 

записати пацієнта, та вкажіть причину звернення. Перевірте правильність внесення даних та натисніть 
на кнопку  Запланувати. Зверніть увагу на те, що у випадку відсутності графіка  лікаря або закінчення 
його дії  прийом запланувати неможливо. Але можна призначити прийом на зараз (кнопка 
Призначити прийом на зараз).
 Для продовження дії графіку або його 
створення зверніться   до   співробітника

  відділу кадрів. 

Повідомлення про  перетинання (у часі) або співподання прийомів 
Під час створення прийому система перевіряє чи не зайнятий лікар у визначений час. Якщо 

прийоми перетинаються чи співпадають система сповістить відповідним попередженням. 

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. 
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Друк розкладу
Для друку розкладу натисніть кнопку 
Друк у календарі лікаря. Система 
сформує календар лікаря на 
тиждень. Потім ще раз натисніть на 
кнопку Друк.

8. Прийом лікаря
1. Увійдіть до особистого кабінету та перейдіть до вкладки Таймлайн.
2. Знайдіть запис пацієнта та натисніть кнопку На прийомі. 

3. Відкриється вікно, що складається із чотирьох вкладок. Для успішного завершення прийому
дані вкладки необхідно поступово заповнити.
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4.  На вкладці          :  Прийом в  підпункті   Послуги на прийомі   будуть   відображені   активні 
діагнози, синім кольором – діагнози встановлені лікарем. Оберіть діагноз, за яким 
звертається пацієнт, або вкажіть пункт Первинне звернення.

5.  Далі необхідно обрати медичну послугу із плану, що надається, або додати нову.
У нашому випадку - це огляд сімейного лікаря. Назву послуги можна обрати як за ключовими 
слова, так і за порядковим номером із загального списку. Остаточний вибір 
здійснюється натисканням на ліву кнопку миші. Лікарю доступні послуги, які надає його 
медичний заклад. Можна обрати декілька послуг. Але шаблон медзаписів закріплений не за 
всіма.
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6. Переходимо до пункту :   МЕДЗАПИСИ.       Навпроти  назви  шаблону,  що  закріплено

 за послугою, натисніть кнопку Заповнити (Заполнить).

7. У  формі  записів  про  прийом  необхідно  заповнити  розділи   Скарги,  Anamnesis morbi,
Анамнези, Об’єктивний статус та розділи, що описують системи організму людини. Якщо 
поле не потребує заповнення, то його необхідно залишити пустим.

Під час заповнення зручно 
розпочинати ввід тексту із 
клавіатури та завершувати

натисканням   клавіші   Tab.
Комбінація клавіш Shift   та
Tab повертає на попередне поле.
Між тим залишина можливість
обирати значення за допомогою
мишки. Частина полів із уточненнями 
призначеня   для   введення   додаткової   інформації   потребує   заповненя   шляхом 
звичайного друку. Поле дати заповнюється  шляхом вибору мишкою у календарі.

Незаповнений прийом буде збережено пустим, друк пустого прийома не буде 
доступним.
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8. Першим заповнюється поле Скарги. Поле може містити декілька значень.

11. Після завершення опису натиснить на кнопку
Зберігти. Натикання на кнопку Очистить (Очисти)
видалить внесені до медзаписів дані.
УВАГА!!! Випадкове натискання на кнопку  Завершити прийом,  завершить  прийом і 
зробить неможливим подальше редагування інформації.

12. Перейдіть до вкладки       :  Діагноз.
13. На вкладці спочатку необхідно обрати тип діагнозу (доступні параметри Попередній, 

Заключний). 

 9. За умови, що у системі відсутній параметр, додайте його у розділ Інші скарги.
10. Заповніть поле Перенесені захворювання та перейдіть до опису інших систем             
організму.
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14. Оберіть Первинне звернення, якщо нова хвороба, або вже існуючу та встановіть діагноз.

  Пошук діагнозу відбувається за класифікатором МКХ-10.
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При зверненні за планом лікуванням (діагностики) вкажіть тип діагнозу та оберіть назву 
захворювання. Після цього оберіть дію із випадком.  

Варіант “без корекції” та “з корекцією” передбачає продовження лікування за планом, 
решта варіантів завершує план лікування, в тому числі без погашення запланованих заходів. 
Хвороби з короткою тривалістю захворювання, які не потребують повторного звернення, 
будуть самостійно закриватись, якщо пацієнт не буде звертатись. 

15. За необхідності можна додати супутнє захворювання або ускладнення. Заповніть
характеристику захворювання.
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16. Перейдіть до  вкладки      : План.

17. Для кожного захворювання оберіть план лікування або діагностики. Підтвердить введення 
натисканням на кнопку Додати послугу. Зверніть увагу, що у вкладці Загальні надається 
вичерпний перелік послуг, які можуть бути надані. 

У вкладці Клініки зазначені послуги, що можуть надаватися у медичному закладі. 

На даний час у системі під час складання плану доступний вибір лише послуг та 
діагностичних методів. Для введення медикаментозного призначення використовуйте поле 
Рекомендації. 

Правильно обрані послуги виглядатимуть наступним чином. 



17 
При зверненні за планом лікуванням (діагностики) за кожним із призначених 

планів перегляньте статус виконання заходів. 

18. Якщо   пункт   із   плану   лікування   (діагностики)   було   виконано у  медзакладі,  який   не 

19. Перевіривши правильність заповнення даних, натисніть кнопку Зберегти прийом.

підключено до медичної системи, то його можна відмітити  як виконаний (1), зазначивши
дату виконання (2) та  назву медзакладу (3). Потім треба натиснути кнопку Зберегти (4).
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20. По закінченню введення натисніть кнопку Завершити прийом.
       До завершення прийому є можливість повернутися до
       будь-якого кроку та ввести необхідні зміни. Після
       завершення  - така можливість відсутня.

22. На вкладці 2: Медзаписи напроти назви шаблону послуги оберіть позначку

принтера. Завантажиться вікно з текстом для друку. Роздрукуйте запис прийому.

23. Якщо вікно з формою не відкриється, виберить дозвіл на  низпадаючі вікна
(Always allow pop-ups) та натиснить кнопку Виконати (Done).

УВАГА!!! Для коректної роботи функції друку відімкніть додатки браузера, що блокують 
рекламу. На прикладі AdBlock  необхідно виконати наступні дії.  

21. Для того щоб роздрукувати записи про прийом, натисніть на кнопку Перегляд прийому. 
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Особистий кабінет пацієнта. Щоденник. Пов’язані особи. 

Щоб потрапити до особистого кабінету пацієнта потрібно натиснути на ім’я пацієнта на 
таймлайн лікаря.  

З особистого кабінету пацієнта можна 
переглянути Щоденник (історію прийомів). У 
щоденнику лікар має можливість фільтрувати 
історію прийомів або відібрати з усіх прийомів 
тільки минулі, майбутні чи на конкретну дату.  

Лікар може переглядати медичні дані внесені під час прийомів. 
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У вкладці Призначення/Надані послуги є можливість переглянути призначення пацієнта та 
отримані ним послуги. 
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9. Лікарі
У вкладці лікарі є можливість переглянути коротку інформацію про лікарів підрозділу. 

10. Графіки
На вкладці Графіки лікар має можливість знайти графік лікаря, набравши в полі пошуку 

прізвище лікаря. Під графіком можна побачити список лікарів, які працюють та таким же  
розкладом. Із цього списку можна з’ясувати дату початка та кінця дії графіка та номер  кабінету 
лікаря.  
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Повернутися до списку графіків можна,  якщо натиснути кнопку Назад до списку графіків. 

11. Ділянки

Вкладка Ділянки дає змогу швидко знайти необхідну ділянку та переглянути адреси, що входять  
до неї.  

2

3

1

Надія Петрівна 
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Зменшити радіус пошуку можна за 
допомогою фільтрів: 

Якщо потрібно переглянути основні відомості по 
ділянці (назву, організацію, підрозділ тощо) та список всіх адрес, що до неї входять, треба натиснути 
на  назву ділянки. 

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. 

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.  

Система знаходить всі можливі 
варіанти (всіх лікарів, які працюють за  
цією адресою та всі ділянки, в які 
входить ця адреса).  

1 2 3 
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