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Пошук пацієнта. 

Направлення можна виписати тільки після заповненого та завершеного прийому. Це можна 
зробити двома способами. 

 Спосіб 1. 
Заповніть прийом пацієнта та надішліть дані в НСЗУ (з інструкцією по веденню 
прийому можна ознайомитись за посиланням, розділ Лікар первинної ланки), оберіть 
в Прийомі пацієнта розділ Виписати направлення. 

 
Для формування нового направлення натисніть Виписати направлення. 

 

 Спосіб 2. 
Знайдіть потрібного пацієнта та перейдіть до його 
Електронної медичної картки (ЕМК). Оберіть розділ Медична 
картка - Історія захворювань: Епізоди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пошук активного епізоду. 

В даному розділі можна переглянути всі Епізоди (1), перейти до Активних діагнозів (2) або 
Особливих станів (3), переглянути Локальний архів (ті прийоми, які не надсилались в НСЗУ) 
(4). 

Зверніть увагу! В розділах Активні діагнози та Особливі стани відображаються тільки 
діагнози хронічних станів, які прямо чи опосередковано впливають на перебіг будь-якого 

https://miswiki.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/1637646358
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захворювання пацієнта. Дана інформація буде доступна для всіх лікарів незалежно від закладу 
охорони здоров’я. Ознайомитись з переліком хронічних станів можна за посиланням. 

Знайти потрібний епізод обравши: 

 Ким він був створений (5):  
 доступні мені (всі епізоди); 
 епізоди мого медзакладу (були створені іншими співробітниками цього ж закладу); 
 епізоди НСЗУ (відображаються всі епізоди які були вдало синхронізовані з НСЗУ, 

окрім внесених помилково). 
 По статусу (6): активний/завершений; 
 По кодуванню (7): МКХ-10 або ІСРС2; 
 Зазначивши назву епізоду або діагнозу (8); 
 Вказавши дату початку епізоду (9); 
 Вказавши дату оновлення або закінчення епізоду (10). 

Додатково можна Оновити синхронізацію з НСЗУ (11) або Створити новий епізод (12). 

Оновлення синхронізації з НСЗУпокаже актуальний статус всіх епізодів. 

Знайдіть потрібний епізод та натисніть на нього. 

В розділі Перегляд епізоду, перейдіть до прийому натиснувши на Дату або Дії. 

Оберіть в Прийомі пацієнта розділ Виписати направлення. Для формування нового 
направлення натисніть Виписати направлення. 

  

https://drive.google.com/file/d/1A5SqXMbAvFO5bdkrG_VrPYem4Hl3CUZQ/view?usp=sharing
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Виписування направлення. 

В Загальній інформації оберіть: 

 Пріоритет (тип направлення ургентне або планове) (1); 
 Оберіть категорію направлення з випадаючого списку (2); 
 Щоб знайти послугу введіть її код або назву (3); 
 Програма вказана за замовчуванням - Програма медичних гарантій (4); 
 Натисніть Продовжити (5). 

Зверніть увагу! Пошук послуги здійснюється в рамках обраної категорії. 

 

 

 

 

 

 
 

Перейдіть до заповнення Додаткової інформації. 

В полі, Рекомендований термін надання послуги, можливо зазначити: 

 Направлення без рекомендованого терміну; 

 
 
 
 
 

 До якого числа потрібно надати послугу, далі укажіть потрібну дату; 

Зверніть увагу! Послуга має бути надана до дати, 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 бути в майбутньому часі. 
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За потреби, вкажіть примітки для лікаря 
вторинної ланки  або додайте інструкцію для 
пацієнта. 
 
 
 
 

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. 

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 Додати - 
Діагнози, навпроти потрібного діагнозу поставити галочку та натиснути Додати. 

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 Додати - Епізоди, навпроти потрібного епізоду поставити 
галочку та натиснути Додати. 

В розділі Відкритий доступ до епізодів підтягуються ті епізоди які обрані в розділах 
Додайте причини направлення та Зверніть увагу. Кожний епізод можна переглянути 
натиснувши на нього. 

Після заповнення всіх даних направлення можна Виписати, Зберегти як чернетку (із 
можливістю редагування) або Скасувати. 
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Для підтвердження внесених даних натисніть Виписати та підтвердіть дії Кваліфікованим 
електронним підписом (КЕП) лікаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Направлення буде знаходитись в статусі Нове. Додатково можна: 

 роздрукувати направлення (за проханням пацієнта); 
 повторно надіслати смс (в тому випадку якщо перше смс пацієнт не отримав). 

Повторне надсилання смс-повідомлення доступно лише один раз. 

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! 

 переглянути внесену інформацію, за потреби Скасувати направлення або 
повернутись Назад до прийому. 
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Скасування направлення. 

Для того, щоб скасувати направлення натисніть Скасувати.  

 Оберіть одну з дій (1); 
 Причину з випадаючого списку (2); 
 Додайте Пояснення причини 

відкликання направлення (3); 
 Натисніть Відкликати; 
 Підтвердіть дії КЕП лікаря. 

 
 
 
 
 
 
 

Після скасування, направлення буде в статусі Відкликане та доступно тільки для 
перегляду. 


