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Початок прийому 

Для того щоб розпочати прийом в своєму особистому кабінеті в розділі Таймлайн: 

 призначте пацієнту прийом «на зараз», натиснувши кнопку Призначити прийом на зараз (1); 

 або натисніть кнопку На прийомі (2), якщо пацієнт вже записаний на прийом. 

 

На сторінці проведення прийому можна: 

 змінити Ціль (1) і Місце (2) проведення прийому; 

 переглянути Дату і час початку (3) прийому; 

 додати Послуги на прийомі (4) натиснувши кнопку Додати; 

 заповнити Медичні записи (5). 

Зверніть увагу! Пункт «3. Продовжіть активний випадок або додайте новий» призначений для 

лікарів. Після досліджень заповнювати цей розділ не потрібно.  
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Натисніть кнопку Додати для внесення послуги. 

 

Послуги на прийомі 

Оберіть, в межах якого епізоду надається послуга. 
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Оберіть послугу з призначень лікаря, яку потрібно надати пацієнту. 

 

Виберіть необхідну послугу і натисніть кнопку Додати. 

Повторіть дії для додавання кількох послуг. 
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Медичні записи 

Після додавання послуги в розділ Медичні записи автоматично підтягується шаблон відповідно до 

обраних послуг. Для того щоб його заповнити, натисніть кнопку Заповнити. 

 

Внесіть необхідну інформацію і натисніть кнопку Зберегти. 

 

Деякі значення можуть бути автоматично заповненні за результатами попередніх досліджень. 

Після заповнення всіх полів натисніть кнопку Зберегти. 

 

Якщо показники змінилися, попередні значення потрібно видалити та ввести нові.  
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Після перевірки всіх внесених даних прийом можна завершити, натиснувши кнопку Завершити прийом. 

 

Дії після завершення прийому 

Після завершення прийому можна: 

 роздрукувати (1) шаблон медичних записів зі внесеними показниками; 

 переглянути (2) медичні записи, зроблені під час прийому; 

 якщо шаблон не був заповнений, він не буде доступний (3) до друку та перегляду. 

 
  



Як провести прийом пацієнта 
 

6 

Для виведення на екран друкованої форми натисніть кнопку друку та оберіть PDF-формат. 

 

В браузері відкриється нова вкладка, в якій можна завантажити (1) або роздрукувати (2) файл. 
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Збережіть файл в зручному для пошуку форматі. 

 

Закрийте вкладку з друкованою формою. 

Повторіть дії для всіх шаблонів з результатами досліджень. 
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Завантаження документів в ЕМК 

Перейдіть в розділ Медичні документи. 

 

Завантажені документи прикріпіть до ЕМК, натиснувши кнопку Завантажити документ. 
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На першому кроці заповніть всі необхідні поля та збережіть інформацію, натиснувши кнопку Зберегти. 

 

Зверніть увагу! Прикріплюваний файл повинен мати розширення jpeg, png або pdf. Розмір не повинен 

перевищувати 13 МБ. 

В другому кроці завантажуємо файл: обираємо файл (1) і відкриваємо його (2). 

 

Після завершення всіх дій, натиснувши кнопку Повернутися до списку, поверніться до списку медичних 

документів та завантажте результати інших досліджень. 

 


