
Створення направлення 

 Для того щоб створити направлення треба створити новий епізод або 

знайти існуючий і додати в нього направлення. 

 

Направлення не можливо створити окремо. Направлення діє лише 

в межах епізоду! 

 

 Тому перше що ми робимо, входимо під потрібним лікарем обираємо 

розділ «Пацієнти» та у розгорненому меню натискаємо «Пошук пацієнта».  

Після натиснення клавіші «Шукати» ми отримали результати пошуку, 

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

 

 

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

 

  



Відобразилась сторінка в якій вже є діючий епізод, заходимо в епізод 

натискаючи клавішу «Детально». 

 

 

 Для виписки направлення натискаємо на клавішу «Виписати 

направлення». 

 

 

 Відкрилась сторінка по формуванню направлення.  

 



 Код групи послуги, що має бути надана (рівень *) – є не обов'язковими 

для заповнення. Крім – рівень 1 та код послуги, що має бути надана. 

 

 

 

 Ідентифікатор взаємодії – обов'язкове поле в якому за направленням 

закріплюється взаємодія, тобто точно можна сказати коли і чому було видано 

направлення до іншого спеціаліста. 

 Всі інші поля після ідентифікатору взаємодії є не обов'язковими для 

заповнення. Але бажано заповнити поле Інструкція для лікаря 

приймаючого МЗ – тут буде міститися інформація про причини та деталі 

направлення до спеціаліста. Важливістю заповнення даного поля, є те що, інші 

джерела інформації про деталі направлення у приймаючого лікаря є відсутні! 

 В ідентифікаторі програми, ми можемо виписати направлення без 

програми або за програмою медичних гарантій.  

 Погасити направлення можна лише за програмою медгарантій! 

 Натискаємо клавішу «Зберегти на доопрацювання» для перевірки чи все 

вірно заповнено. 

 

 



 Після успішного збереження бачимо Пакет даних направлення 

збережений. Відобразився епізод в котрому створено направлення, 

натискаємо «Направлення», так як, наше направлення не було відправлено ЦК, 

то шукаємо розділ Локальні направлення, що містять помилки або не були 

відправлені у ЦК, і бачимо наше направлення та нат. «Детально». 

 

 

 

 Бачимо наше направлення та натискаємо Сформувати пакет і 

відправити в ЦК eHealth. 

 

 

 

 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. 



 

 

 Бачимо Електронне направлення №de5783be-e0e5-46c0-8e7e-

36e559cc69df направлено в електронну систему охорони здоров’я для обробки. 

 Направлення отримало статус Активне. 

 

 


