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Розміщення пацієнта. 

На домашній сторінці оберіть розділ 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). 
 Стан тяжкості пацієнта (5). 
 Номер медичної карти стаціонарного хворого (не плутати з ЕМК) та його ПІБ (6). 
 Дата та час госпіталізації пацієнта (7). 
 Лікуючий лікар (за наявності) (8). 

А також виконати дії, запропоновані системою: 

 Покласти пацієнта на вільне ліжко (9). 
 Редагувати стан тяжкості та лікуючого лікаря (10). 
 Виписати пацієнта або закрити карту (11). 

 Виписати пацієнта – це провести прийом та виписати пацієнта зі стаціонарного 
відділення.  

 Закрити карту – це закрити карту стаціонарного хворого. 
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Виписка пацієнта. 

Для того щоб виписати пацієнта, в діях оберіть Виписати пацієнта. В модальному вікні 
зазначте Причину звернення, за потреби додайте коментар та натисніть Прийом НСЗУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В розділі Загальна інформація оберіть Місце надання послуг та Результат лікування. 
Поля Клас та Тип заповнюються автоматично. 

 

Зверніть увагу! При виборі значення Переведено в інший ЗОЗ в розділі результат 
лікування, з’являється додаткове поле - Заклад, у який переведено пацієнта, воно є 
обов’язковим для заповнення. 
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За потреби додайте направлення. Для цього натисніть на відповідну кнопку. 

Згідно вимог Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розділ Додайте причини ІСРС2 
є обов’язковим для заповнення. В даному розділі потрібно зазначити скарги, з якими 
звернувся пацієнт. Вноситься у вигляді коду з класифікатора ICPC-2. 

НАПРИКЛАД: H01 Біль у вусі / оталгія, R02 "Задишка / утруднене дихання". Для цього 
натисніть Додати. 

Для того щоб знайти потрібну скаргу, 
натисніть Переглянути повний довідник. 
Знайшовши необхідну причину, введіть її код 
або назву в поле Код за ІСРС2, за потреби 
додайте Коментар. Після внесення даних 
можна прочитати опис причини та додати, 
натиснувши кнопку Створити.  
 
 
 
 
 
Оскільки причин може бути декілька, 
натисніть Додати та повторіть дії. 
 

Для того щоб додати Діагноз, натисніть Додати. 

Зверніть увагу! При первинному додаванні 
діагнозу поле Роль діагнозу заповнене за 
замовчуванням – основний. При додаванні інших 
діагнозів варіанти будуть супутній та 
ускладнення. Основний діагноз може бути тільки 
один. 

Оберіть Клінічний статус з випадаючого 
списку. Для того щоб знайти Діагноз, введіть його 
код або назву (ознайомитись з класифікатором 
МКХ-10 можна за посиланням, розділ Довідники 
кодування). Зазначте Дату і Час початку 
захворювання, оберіть Тяжкість стану пацієнта 
та Клінічний статус стану. За потреби додайте 
Коментар до діагнозу. 

Зверніть увагу! Функція Автоматично 
змінити назву епізоду вказує на те, що при 
створенні нового епізоду його назва буде 
відповідати обраному діагнозу. 

Після внесення даних натисніть Створити. 

https://miswiki.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/1637646358
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Окрім основного діагнозу, можна додати супутній або ускладнення. Натисніть Додати, в 
полі Роль діагнозу оберіть потрібне значення, заповніть поля та натисніть Створити. 

Натисніть Додати для Додавання послуги 
(кодування АСНІ). 

Вкажіть послуги, які були надані пацієнту 
під час перебування в стаціонарі. Введіть 
назву або код послуги для її пошуку 
(ознайомитись з класифікатором АСНІ можна 
за посиланням, розділ Довідники кодування), 
за потреби додайте Коментар та натисніть 
Створити. 
 

Додайте Призначення до прийому, наприклад ліки для поліпшення стану пацієнта. 

 

Створення та завершення епізоду. 

В розділі Активні епізоди створіть новий епізод. 

При створенні нового епізоду його назва буде вказана автоматично з встановленого 
діагнозу. Її можна редагувати, натиснувши на саму назву. Оберіть Тип епізоду та натисніть 
Створити. 

Зверніть увагу! В записах щодо стаціонарного лікування один епізод відповідає одному 
випадку госпіталізації - відкривається при надходженні пацієнта до стаціонару та 
закривається при виписці. При наступній госпіталізації, навіть з приводу того ж самого 
захворювання, створюється новий епізод. 

На наступному кроці, за потребою, можна редагувати назву епізоду (1), Змінити епізод (у 
випадку, якщо у пацієнта вже є створений епізод) (2), Закрити епізод (3), Завершити виписку 
(4) або Зберегти як чернетку (із можливістю редагування) (5). 

  

https://miswiki.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/1637646358
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Обравши Завершити епізод, зазначте Причину 
завершення (необхідне значення обрати з випадаючого 
списку), за потреби додайте Заключення (вкажіть 
результат лікування або інші причини) та натисніть 
Завершити епізод. 

Зверніть увагу! Після завершення епізоду, виписка 
направлення пацієнту буде неможливою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завершення епізоду можна скасувати, обравши Скасувати завершення. 

 

Для того щоб завершити 
Виписку пацієнта, натисніть 
Завершити та підпишіть внесену 
інформацію кваліфікованим 
електронним підписом (КЕП) 
лікаря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після підписання статус синхронізації буде відображатись як Підписаний, не надісланий для 
усіх типів. Для зміни статусу потрібно натиснути Надіслати. 



Виписка пацієнта зі стаціонару  7 

Після надсилання статус зміниться на Надіслано, чекає відповіді. 

Для того щоб статус був Синхронізовано з НСЗУ, потрібно натиснути на Оновити. 

Аналогічні дії потрібно повторити по всім переліченим типам послідовно. Якщо попередній 
тип буде в статусі Не синхронізовано з НСЗУ, надсилання наступного буде заблоковано. 

Зверніть увагу! Кнопкою Оновити все можна скористатися тільки в тому випадку, якщо 
вказана відповідна дія - Оновити. Для дії - Надіслати дана кнопка недоступна! 

 

Виписка направлення. 

Якщо при заповненні виписки пацієнта, результат лікування був обраний Переведення в 
інший ЗОЗ, необхідно Виписати направлення пацієнту, обравши категорію Госпіталізація. Це є 
обов’язковою умовою. 

Для виписки направлення є декілька умов: 

- Епізод повинен бути активним; 
- Необхідно завершити виписку пацієнта; 
- Синхронізація з НСЗУ має бути без помилок. 

Після вдалої синхронізації з НСЗУ, прогорніть сторінку вгору та оберіть Виписати 
направлення. 

Далі, випишіть направлення згідно інструкції. 

 

Завершення епізоду. 

Після того, як направлення було виписане, необхідно завершити епізод. 

В ЕМК пацієнта оберіть розділ Медична картка - Історія захворювань: Епізоди. Знайдіть 
потрібний епізод та натисніть на нього. 

https://drive.google.com/file/d/1NaLPtXtiOjN7_M_HZXndWhvXT3tpr7SB/view?usp=sharing


Виписка пацієнта зі стаціонару  8 

Оберіть Завершити епізод, зазначте Причину 
завершення (необхідне значення обрати з 
випадаючого списку), за потреби додайте 
Заключення (вкажіть результат лікування або інші 
причини) та натисніть Завершити епізод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закриття карти. 

Після завершення виписки пацієнта поверніться до розділу Розміщення пацієнта. 
Навпроти потрібного пацієнта в діях, запропонованих системою, оберіть Закрити карту. Для 
підтвердження натисніть Продовжити. 

Після виконаних дій пацієнт буде відсутній в переліку стаціонарних хворих. 


