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Як знайти та погасити направлення пацієнта, яке 
було виписано через іншу медичну інформаційну 

систему (МІС) 
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В даній інструкції описано як погасити направлення пацієнта, яке було виписано через іншу 
МІС. 

При підписанні декларації з педіатром / сімейним лікарем / терапевтом дані пацієнта 
автоматично зберігаються в Центральній базі даних НСЗУ. Проводити будь-які дії в системі 
можна тільки з тим пацієнтом, на якого в МІС «Helsi» створена електронна медична карта 
(ЕМК). 

Як погасити направлення пацієнта, який не зареєстрований в МІС «Helsi», описано нижче. 
 

Початок роботи. 

На домашній сторінці оберіть розділ Направлення (доступний для всіх користувачів з 
роллю лікар, медична сестра, реєстратор організації). 

 
В розділі Пошук направлень, введіть Номер групи 
направлення та натисніть Шукати. 
 
 
 
 
За одним направленням може бути закріплено декілька послуг, кожна з яких може 
знаходитись в певному статусі: 

 статус Нове говорить про те, що з цим направленням не було 
ще ніяких взаємодій з моменту виписування; 
 

 статус Очікує оновлення говорить про те, що направлення 
потрібно оновити, щоб змінити його статус; 
 

 статус Очікує обробки в моєму медзакладі говорить 
про те, що направлення вже прийняте в вашому 
медичному закладі та чекає опрацювання; 
 

 статус Надається в моєму медзакладі показує, що 
направлення вже надається у вашому медичному 
закладі та вказує лікаря, який з ним працює; 

 
 статус Відкликане свідчить про те, що направлення було 

відізвано лікарем та недоступне для обробки. 
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Зверніть увагу! Поруч зі статусом направлення зазначені прізвище та ініціали лікаря, який 
змінив статус направлення. Вони будуть відображатись тільки лікарям цього ж закладу. 

В новому направленні відображається: 

 Назва послуги (1); 

 Пріоритет (планове або ургентне) (2); 

 Прізвище та ініціали пацієнта (3); 

 Номер групи направлення (4); 

 Категорія (5); 

 Програма (за замовчування «Програма медичних гарантій») (6); 

 Термін дії направлення (один календарний рік) (7); 

 Медичний заклад, який взяв в роботу дане направлення (8). 

Зверніть увагу! Якщо прізвище та ініціали пацієнта підсвічуються сірим кольором, то це 

означає, що в системі ще не створено ЕМК для даного пацієнта. 

Уточнення пацієнта. 

Після того, як направлення було обрано, необхідно уточнити пацієнта для подальшої роботи 
з ним. Для цього натисніть Уточнити пацієнта. 

 
Для того, щоб знайти пацієнта, вкажіть ім’я, 
дату народження пацієнта та натисніть 
Знайти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Може бути декілька варіантів пошуку: 

Варіант 1. 

Якщо дані було внесено невірно (ім’я або дата народження), система сповістить про це. В 
такому випадку потрібно уточнити коректність внесеної інформації, виправити її та повторно 
натиснути Знайти. 
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Варіант 2. 

Якщо для пацієнта ще не було створено 
ЕМК в МІС «Helsi», система запропонує її 
створити. Для цього натисніть Створити нову 
ЕМК. 
 
 

Заповніть всі поля швидкої ЕМК, 
обов’язково відмітьте, що пацієнт надав згоду 
на обробку персональних даних та натисніть 
Створити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варіант 3. 

Якщо інформацію було внесено вірно і в 
системі вже зареєстрований пацієнт з такими 
даними, він підтягнеться при пошуку. Оберіть 
потрібного пацієнта (перевіривши ПІБ, дату 
народження та номер телефону) та натисніть 
Уточнити.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зверніть увагу! Буде відображатись тільки той пацієнт, який ще не синхронізований між НСЗУ 
та МІС «Helsi».  
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Робота з направленням. 

Після уточнення прізвище та ініціали пацієнта будуть підсвічуватись чорним кольором, а 
також буде можливо виконати дії, запропоновані системою, а саме: Почати прийом (3), 
Прийняти направлення (2) або Прийняти направлення зі зміною програми (1). 

- Натиснувши Прийняти 
направлення зі зміною програми 
оберіть потрібну програму з 
випадаючого списку та натисніть 
Змінити програму. 
 
 
 
 
 

- Натиснувши Прийняти, направлення буде в статусі Очікує оновлення. Для подальшої 
роботи з направленням натисніть Оновити. 

Направлення буде в статусі Очікує обробки в моєму медзакладі. На даному кроці можна 
Почати прийом (1), Скасувати використання (2) або Змінити програму (3). 

 

Обравши Скасувати використання, 
зазначте причину та натисніть на 
відповідну кнопку для підтвердження дій. 
 
 
 
 
 
 
 

- Натиснувши Почати прийом, заповніть прийом пацієнта, взявши направлення в роботу 
(детальну інструкцію по заповненню прийому можна переглянути за посиланням). 

https://drive.google.com/file/d/1YN58ZAVst0-xdiB0pnmck7Xp8KBVAShh/view?usp=sharing

