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Приміщення та ліжка
Натисніть кнопку Приміщення та ліжка на домашній сторінці та перейдіть до розділу Стаціонар.
Приміщення та ліжка, у якому додайте приміщення та ліжка.

Для додавання приміщення натисніть кнопку Додати приміщення.

Заповніть поля форми та натисніть кнопку Додати.

Зверніть увагу! Поля, позначені червоною зірочкою, обов’язкові до заповнення.
По доданому приміщенню є можливість переглянути таку інформацію:
•
•
•

Коротка назва, вказана при додаванні приміщення (1).
Тип приміщення (2).
Організація або підрозділ, в якому знаходиться приміщення (3).
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А також виконати наступні дії з приміщенням:
•
•
•
•

Активувати або деактивувати (4).
Додати ліжко (5).
Редагувати дані (6).
Видалити (7).

Для додавання ліжка в приміщення натисніть кнопку

.

Заповніть всі поля та натисніть кнопку Додати.

Перегляньте додані ліжка, натиснувши кнопку

.

Відкривши весь перелік наявних ліжок в приміщенні, можна виконати такі дії:
•
•
•
•

Активувати або деактивувати ліжко (1).
Перемістити ліжко в інше приміщення (2).
Редагувати дані, внесені при додаванні ліжка (3).
Видалити ліжко (4).

Аналогічно додайте інші приміщення та ліжка.
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Деактивація приміщення деактивує всі ліжка в цьому приміщенні. При активації приміщення стани ліжок
повертаються в початковий стан.

При деактивації приміщення або ліжка вказується причина:

Причини деактивації приміщення

Причини деактивації ліжка

Використовуйте фільтри для швидкого пошуку інформації:
•
•

Оберіть необхідний підрозділ (1).
Введіть назву приміщення для пошуку (2).
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Розміщення пацієнта
Для розміщення пацієнта на домашній сторінці натисніть кнопку Розміщення пацієнта.

В розділі Стаціонар. Розміщення пацієнта можна переглянути:
•
•
•
•

Карти пацієнтів (1).
Вільні ліжка у відділенні (2).
Перелік пацієнтів, що очікують на розміщення (3).
Перелік пацієнтів, що перебувають у відділенні (4).

Щоб зареєструвати звернення пацієнта до стаціонару, натисніть кнопку Створити карту.
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Здійсніть пошук пацієнта за прізвищем, ім’ям і по батькові (ПІБ) або номером телефону, вказавши
уточнюючі дані для розширеного пошуку та натисніть кнопку Знайти.

Оберіть необхідного пацієнта, натиснувши на його ПІБ.
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Заповніть всі необхідні поля та натисніть кнопку Створити. Дату та час госпіталізації можна змінити лише
при створенні карти.

Якщо пацієнта не знайдено, створіть нову електронну медичну картку (ЕМК), натиснувши кнопку Створити
нову ЕМК.

В переліку пацієнтів відображається наступна інформація:
•
•
•
•

Стан тяжкості пацієнта (1).
Номер медичної карти стаціонарного хворого [не плутати з ЕМК] та його ПІБ (2).
Дата та час госпіталізації пацієнта (3).
Лікуючий лікар [за наявності] (4).
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Та доступні такі дії:
•
•
•

Розміщення пацієнта на вільному ліжку (5).
Редагування стану тяжкості та лікуючого лікаря (6).
Виписка пацієнта зі стаціонарного відділення (7).

Пацієнт може розміщуватися на одному або декількох ліжках (в одному або різних відділеннях).
Наприклад, пацієнт лежить цілодобово в одному відділенні, а проходить процедури у іншому в
попередньо визначений час.

Виписка пацієнта зі стаціонару або звільнення з ліжка відбувається за таких причин:

Виписка пацієнта

Звільнення ліжка

В системі використовується розмежування стану тяжкість пацієнта (тріаж) згідно до міжнародної системи
кодування:
легкий
середньої тяжкості
тяжкий
критичний
мертвий
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Використовуйте фільтри для швидкого пошуку карти пацієнта:
•
•
•
•
•

Пацієнти, що очікують на розміщення на ліжко (1).
Пацієнти, вже розміщені на ліжку (2).
Фільтр стану тяжкості пацієнта (3).
Пошук за лікуючим лікарем (4).
Пошук карти за ПІБ пацієнта або номером карти (5).

Без відділення: відображаються всі пацієнти медичного закладу, що очікують на розміщення на ліжко.
У відділенні: відображаються тільки пацієнти, розміщені у відділенні.
Фільтр по стану тяжкості пацієнта дозволить швидко переглянути пацієнтів, наприклад, в тяжкому або
критичному станах. Пошук за лікуючим лікарем дозволить лікарю переглянути своїх пацієнтів. Пошук
конкретного пацієнта зручно здійснювати за ПІБ (пошук починається з третьої літери) або за номером
карти (з першої цифри). Номер карти можна вводити разом або через дефіс, наприклад, 4-2020 або 42020.
Щоб покласти пацієнта на ліжко, натисніть кнопку
Покласти на ліжко.

. Оберіть ліжко зі списку та натисніть кнопку

Відредагуйте поля форми розміщення. Для розміщення пацієнта на денному стаціонарі встановіть галочку
Денний стаціонар, задайте часові проміжки та натисніть кнопку Покласти.

Використовуйте фільтри для швидкого пошуку вільного ліжка (для детальної інформації див. пункт Пошук
вільного ліжка).
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Пошук вільного ліжка
Перейдіть у вкладку Вільні ліжка.

Відфільтруйте ліжка за параметрами:
•
•
•
•

Підрозділ (1).
Приміщення (2).
Профіль ліжка (3).
Тип ліжка (4).

Щоб скинути фільтри, натисніть

праворуч від них.

Оберіть дату для пошуку, натиснувши на поле з датою. Кнопка Сьогодні автоматично виставляє поточну
дату. Також можна переходити по сусідніх датах за допомогою стрілок ліворуч

і праворуч

.
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Для денного стаціонару оберіть галочку Денний стаціонар і вкажіть інтервали часу.

Зверніть увагу! Після прибирання галочки Денний стаціонар обрані інтервали часу скинуться.
Перелік вільних ліжок відсортований за датою кінцевого розміщення, тому для оптимального
використання ліжкового фонду рекомендується розміщувати пацієнта на ліжко, у якого кінцева дата буде
найменшою.

Якщо на першій сторінці не знайдено ліжко з оптимальною датою кінцевого розміщення, перейдіть на
наступну сторінку з результатами пошуку, натиснувши кнопку

.

На знайдено вільне ліжко можна розмістити пацієнта, натиснувши кнопку Покласти на ліжко.

Знайдіть пацієнта за ПІБ або номером карти стаціонарного хворого та покладіть його на вибране ліжко.
Зверніть увагу! Якщо у пацієнта ще немає карти стаціонарного хворого, то спочатку створіть карту, а після
цього розміщуйте пацієнта на ліжко.
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