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Пошук пацієнта 

Для того, щоб знайти пацієнта, на домашній сторінці оберіть розділ Пацієнти. 

 

В даному розділі можна знайти пацієнта за номером телефону, якщо електронна медична 

карта (ЕМК) була створена в вашому мед закладі (1), перейти до пошуку за номером 

направлення (2) або скористатись розширеним пошуком (3). 

Зверніть увагу! При розширеному пошуку, система шукає пацієнта не тільки по базі МІС 

Helsi, а і по всеукраїнській базі пацієнтів. 

Якщо ЕМК пацієнта була створена в вашому медичному закладі, вкажіть його номер 

телефону. Може бути декілька результатів пошуку: 

- У пацієнта вже є діюча ЕМК, яка синхронізована з декларацією; 

 

З такої карти можна записати пацієнта на прийом до 

лікаря (1) або перейти в його Профіль (2). 
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- За даним номером телефону пацієнта не знайдено. За потреби, можна пошукати 

пацієнта за іншим номером телефону, якщо у нього їх декілька. 

 

В даному випадку, необхідно ввести додаткові дані для пошуку пацієнта та натиснути 

Пошук. Може бути декілька результатів розширеного пошуку: 

- У пацієнта вже створена ЕМК, яка синхронізована з всеукраїнською базою пацієнтів але 

відсутня діюча декларація з лікарем; 

 

З такої карти можна записати пацієнта на 

прийом до лікаря (1) або перейти в його 

Профіль (2). 
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- У пацієнта є ЕМК, яка не синхронізована з всеукраїнською базою пацієнтів та 

декларацією. 

 

З такої карти можна перейти до реєстрації 

пацієнта в Електронній системі охорони 

здоров’я (ЕСОЗ) (1), записати пацієнта на 

прийом до лікаря або перейти в його Профіль 

(2). 

 

 

 

 

- Пацієнт ще не зареєстрований в всеукраїнській базі пацієнтів та МІС Helsi. Для 

реєстрації натисніть Створити нову ЕМК. 
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Створення ЕМК. 

Якщо пацієнта не знайдено, для подальшої роботи 

із ним необхідно створити нову ЕМК. Після 

натискання на відповідну кнопку, заповніть всі поля 

швидкої ЕМК та оберіть один з варіантів: 

 Зберегти та перейти до заповнення повної 
картки (1); 

 Зберегти та призначити прийом (в 
подальшому можна знайти пацієнта та 
заповнити ЕМК) (2); 

 Створити (ЕМК буде неповною, в подальшому 
можна знайти пацієнта та заповнити ЕМК) (3); 

Якщо пацієнт відмовляється від створення ЕМК, 

натисніть Скасувати (4). 

 

 

 

 

 

 

 

В профілі пацієнта відображається статус реєстрації в ЕСОЗ, а також його персональні дані. 

Для реєстрації в ЕСОЗ необхідно заповнити всі розділи. 
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Для редагування розділу Персональні дані, натисніть на 

відповідну кнопку та  заповніть пусті поля. 

Зверніть увагу! Поле УНЗР (унікальний номер запису у 

реєстрі) обов’язкове для заповнення тільки в тому разі, якщо 

у пацієнта біометричний паспорт громадянина України. 

УНЗР знаходиться знизу з правого боку і складається з 

послідовності дати народження в форматі «рік народження, 

місяць і дата» і чотиризначного коду 

Після внесення всіх даних, натисніть Зберегти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В розділі Контактна інформація за проханням пацієнта можна додати додатковий номер 

телефону, для цього натисніть Додати телефон та адресу електронної пошти. 

 

Оберіть Бажаний спосіб зв’язку з пацієнтом та Метод автентифікації пацієнта, тобто 

метод підтвердження особистості.  
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Якщо метод автентифікації був обраний – телефон, пацієнт отримає смс з кодом 

підвердження. Введіть його у відповідне поле та натисніть Підтвердити. 

 

 

 

 

 

 

 

В розділі Автентифікація пацієнта через інші особи, можна підтвердити особистість 

пацієнта через ту особу, якій довіряє сам пацієнт (чоловік/дружина, мати/батько, 

подруга/друг і т.д.). Для внесення інформації натисніть Додати. 

 

Заповніть необхідні поля, та натисніть Знайти. 

 Якщо в системі ще не зареєстрований пацієнт із 

такими даними, Створіть нову ЕМК; 

 

 

 

 

 

 Якщо ЕМК на дану особу створена, оберіть її зі 

списку. 
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Вкажіть, ким особа доводиться пацієнту, 

обов’язково додайте номер телефону (той, що 

зареєстрований в ЕСОЗ) та підтвердіть дії, 

натиснувши Додати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зверніть увагу! Даний метод автентифікації обов’язковий для заповнення при реєстрації 

неповнолітніх (від 0 до 14 років) та недієздатних осіб. 

Додайте Документи, що засвідчують особу у 

відповідному розділі. 

Оберіть Тип документу з випадаючого списку, 

заповніть інші поля та натисніть Додати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система одразу запропонує верифікувати даного 

пацієнта, для цього натисніть Верифікувати. 
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Далі додайте адресу проживання пацієнта. 

Оберіть тип адреси з випадаючого списку, для 

пошуку адреси введіть назву населеного пункту, саму 

адресу, оберіть її зі списку, укажіть номер квартири за 

потреби та натисніть Додати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додайте Контактну особу на випадок екстреної ситуації. Оберіть або пошук по 

довіднику, якщо у контактної особи створена ЕМК або ручне введення, якщо контактна особа 

ще не зареєстрована в системі та натисніть Додати. 

В розділі Налаштування безпеки оберіть кодове питання зі списку та запишіть відповідь 

пацієнта. Це буде його кодовим словом. 

Реєстрація в ЕСОЗ. 

Після внесення даних пацієнта поверніться на початок сторінки та натисніть 

Зареєструвати в ЕСОЗ. 

Введіть для уточнення по батькові пацієнта, ІПН 

або свідоцтво про народження для дитини та 

натисніть Уточнити. Якщо пацієнта не знайдено, 

оберіть Зареєструвати нового. 
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Підтвердіть, що пацієнт отримав смс-повідомлення з кодом та згоду на обробку 

персональних даних та натисніть Продовжити. 

Введіть код з смс пацієнта. 

Перейдіть до Крок 1: Отримати підписаний документ від Пацієнта. Натиснувши на 

Роздрукувати інформаційну пам’ятку, роздрукуйте документ в двох екземплярах 

(підписаний пацієнтом екземпляр залиште у себе, другий віддайте пацієнту). Для друку 

натисніть на клавіатурі одночасно Ctrl+P (латинська). 

На Крок 2: Підтвердити коректність документа, натисніть на Підтвердити та підпишіть 

дані кваліфікованим електронним підписом (КЕП). 

Після вдалого підписання зміниться інформація в профілі пацієнта. Реєстрація в ЕСОЗ буде 

відображатись як Діюча і буде доступна нова дія – Надіслати зміни. 

Зверніть увагу! Зміни надсилаються тільки в тому випадку, якщо в профілі пацієнта було 

додано або змінено особисту інформацію. 

 


