
Інструкція по роботі з ЕМЗ для ПОСП 

 Перше з чого треба почати – обрати пацієнта для котрого буде зроблено 

електронний медичний запис. 

 На даний момент для стоматологів Полтавської обласної 

стоматполіклініки доступний тільки один спосіб через пошук пацієнта. 

 Тому перше що ми робимо, входимо під потрібним лікарем-

стоматологом натискаємо «Кабінет» та обираємо розділ «Пацієнти» та у 

розгорненому меню натискаємо «Пошук пацієнта». 

 

 

 Інший підхід до роботи з пацієнтами є через меню «Пацієнти з 

активними деклараціями». Але він поки не доступний. Дана можливість – 

відображає список пацієнтів з котрими лікар уклав декларацію. 

 

 

 Після натиснення клавіші «Шукати» в І способі ми отримали результати 

пошуку, де є необхідний пацієнт та нат. на унікальний код картки пацієнта: 

 



 

 На сторінці, що ми отримали нат. на «Епізоди і взаємодії»: 

 

Відобразилась сторінка в якій вже є діючий епізод, але ми розглянемо 

повний цикл роботи з ЕМЗ. Тому тиснемо кл. «Новий епізод». 

 

 

 Для створення епізода меддопомоги, стоматологам треба додати код 

МКХ-10-АМ в назву. 



 

 Заповнюємо МКХ-10. Для стоматологів спочатку обираємо Хвороби 

органів травлення. В коментарі до коду можемо написати зуб в якому 

проблема. І нат. кл. «Додати». 

 

Обрати час початку та Тип.  

 

 

 Коли ми зберегли епізод, у нас з’явився новий епізод. Де ми додаємо 

взаємодію. Взаємодією може бути навіть телефонний дзвінок лікарю! 



 

 

 У відкритому вікні заповнюємо інформацію по взаємодії. В графі 

«Причини звернення», вводимо «зуб». Дана графа може мати декілька 

значень. 

 

 Обираємо Категорію послуги та в Дії/Послуги вводимо «зуб». І 

обираємо послугу. 

 



 

 

 

 Тепер зберігаємо на доопрацювання. І потім у відкритому вікні 

натискаємо «Редагувати».  

 

 



 Що б мати можливість заробити гроші за надану послугу пацієнту треба 

сформувати пакет і відправити в ЦК eHealth. Для цього треба спочатку 

додати запис про медичний стан та додати діагноз. І потім вже відправити 

взаємодію в ЦК. 

 

 

 Після нат. кл. «Додати» бачимо створений медстан та нат. «Діагноз». 

 

 

 Обираємо основний діагноз та можна виставити значимість діагнозу. 



 

 

 

 Після того, ми додали діагноз нат. кл. Сформувати пакет і відправити 

в ЦК eHealth. Там бачимо форму заповнення ЕЦП. 

 

 

 В центрі сертифікації – обираємо постачальника ЕЦП, файл з 

особистим ключем – має зазвичай розширення .dat або .jks. Вводимо пароль та 

натискаємо кл. «Зчитати». Якщо все правильно, з’явиться діалогове ім’я, де 

вказано ПІБ власника ключа та кл. «Завантажити підписаний файл на сервер» 

стане активною, котру і натискаємо. 

  



 

 Після цього наша взаємодія відправляється в ЦК на розгляд. 

 


