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Вступ. 

На даний момент існує два способи внесення та передачі інформації до Центральної бази 
даних НСЗУ – проведення прийому та заповнення Діагностичних звітів. 

Проведення прийому входить в роботу лікаря, тому що в прийомі завжди встановлюється 
діагноз, а встановити діагноз може тільки лікар. 

Діагностичні звіти не містять діагнозу, в них вказується заключення. Тому вони доступні не 
тільки лікарям. Діагностичний звіт передається за результатами будь-якого дослідження, яке 
не вимагає встановлення діагнозу.  Наприклад, лаборант отримав результати дослідження 
крові, він може внести отримані дані через Діагностичний звіт та надіслати інформацію в 
НСЗУ. 

Підсумок: 

 Діагностичний звіт може надіслати як лікар, так і інший уповноважений співробітник 
закладу; 

 Не потрібно встановлювати діагноз; 
 Необхідно внести тільки медичну інформацію та зазначити послугу, яка була надана в 

рамках цього Діагностичного звіту; 
 Надіслати дані до Центральної бази даних НСЗУ. 

 
 

Діагностичні звіти. 

Знайдіть потрібного пацієнта. В його електронній медичній карті 
(ЕМК) оберіть розділ Медична картка – Результати аналізів та 
діагностики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В розділі Діагностичні звіти можна: 

 Оновити синхронізацію з НСЗУ (1); 
 Додати новий Діагностичний звіт (2); 
 Переглянути всі створені звіти. По кожному звіту зазначено: 

- Назва послуги (3); 
- Тип послуги (4); 
- Дата створення діагностичного звіту (5); 
- Прізвище та ініціали лікаря, який заповнював діагностичний звіт (6); 
- Статус синхронізації з НСЗУ (7); 
- Дії, запропоновані системою (8); 
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 Звіти мого медзакладу - автоматичне поле та не підлягає вибору. 

 

 

Для формування нового звіту натисніть Додати. 

 

Формування звіту. 

Розглянемо заповнення Діагностичного звіту на основі результатів УЗД щитовидної 
залози. 

В Загальній інформації оберіть: 

 Період, коли було проведено дослідження: 
- Якщо дослідження проводилось 

одноразово, потрібно зазначити 
конкретну дату (наприклад: з 
10.04.2020р.); 
 
 

- Якщо результати досліджень 
вимірювались в певний період, потрібно 
зазначити з якого по яке число 
(наприклад: з 07.04.2020р. по 
10.04.2020р.). 
 

 Категорія – автоматичне поле, 
заповнюється на підставі обраної послуги в 
розділі Додайте послуги (кодування АСНІ); 
 
 

 Виконавець діагностики (співробітник, 
який безпосередньо проводив 
дослідження); 
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 Місце надання послуг (потрібне оберіть з 
переліку). 
 
 
 
 

Після обраної інформації перейдіть до Додавання послуги (кодування АСНІ). В даному 
розділі необхідно обрати послугу. Для цього натисніть Додати. 

 

Вкажіть послугу, за результатами 
надання якої формується даний звіт. 
Введіть назву або код послуги для її 
пошуку (ознайомитись з класифікатором 
АСНІ можна за посиланням, розділ 
Довідники кодування), після чого 
натисніть Створити. 
 
 
 
 
 
 

Обрану послугу можна редагувати (1) або видалити (2). 

 

В розділі Результати дослідження необхідно вказати отримані безпосередньо після 
проведення процедури дані, наприклад: 

Щитовидна залоза розташована в типовому місці, не збільшена. Тканина ізоехогенна, 
ехоструктура однорідна. Додаткові утворення в залозі не визначаються. Регіонарні лімфовузли 
не візуалізуються. 

Сумарний обсяг за методом Brunn (см. куб.): 5,29 

Права частка - 2,82 (53.2%), Ліва частка - 2.47 (46.8%) 

Віковий рівень нижньої межі об'єму - 6.5 - зменшення по відношенню до нижньої межі: - 19%. 

  

https://miswiki.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/1637646358
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В розділі Заключення лікаря додайте саме заключення, наприклад: 

Ехографічна картина незміненої щитовидної залози. 

Перейдіть до розділу Додаткова інформація. 

В даному розділі необхідно вибрати лікаря, який вказав заключення. 

Приклад 1: Лікар самостійно провів УЗД щитовидної залози. В такому разі він буде 
виконавцем діагностики, лікарем, який вказав заключення та лікарем, який інтерпретував 
результати. 

Приклад 2: УЗД щитовидної залози було проведено медичною сестрою, а заключення 
вказано лікарем. В такому випадку медична сестра буде виконавцем діагностики, а лікар буде 
тим, хто вказав заключення та лікарем, який інтерпретував результати. 

Приклад 3: УЗД щитовидної залози було проведено медичною сестрою №1, а заключення 
вказано лікарем. Діагностичний звіт заповнює медична сестра №2. В такому випадку медична 
сестра №1 буде виконавцем діагностики, лікар буде тим, хто вказав заключення та лікарем, 
який інтерпретував результати, а медична сестра №2 виступатиме підписантом 
діагностичного звіту. 

Після того, як лікаря було 
обрано, натисніть Підписати і 
відправити для 
підтвердження внесених даних 
або Зберегти як чернетку (із 
можливістю редагування). 
 
 
 
 
Перед підписанням перевірте коректність внесених даних. 
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Підпишіть дані Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) співробітника, який заповнює 
Діагностичний звіт. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Після вдалого підписання прогорніть сторінку наверх. Звіт буде в статусі Не надіслано, для 
зміни статусу натисніть Надіслати. 

Статус зміниться на В очікуванні. Для зміни статусу на Синхронізовано натисніть Оновити. 

Діагностичний звіт буде в статусі Завершений та Синхронізовано. 
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Скасування Діагностичного звіту. 

Якщо дані було внесено невірно, Діагностичний звіт можна скасувати. Для цього прогорніть 
сторінку донизу та натисніть Позначити помилковим. 

У вікні оберіть Причину скасування, додайте 
Заключення та натисніть Позначити помилковим. 

Підпишіть дані КЕП співробітника, який скасовує 
Діагностичний звіт, та надішліть інформацію в НСЗУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після скасування Діагностичний звіт буде в статусі Позначений помилковим та 
Синхронізовано. 


