
МЕДИЧНІ 
ЗАПИСИ
ОГЛЯДОВИЙ МАТЕРІАЛ

ЧАСТИНА 1

↘

ЧАСТИНА 2 ЧАСТИНА 3 ЧАСТИНА 4 ЧАСТИНА 5



↘
Ч

А
С

Т
И

Н
А

01

04

02

03

ПРОЦЕС ВЕДЕННЯ 
МЕДИЧНИХ ЗАПИСІВ

МЕДИЧНИЙ ЕПІЗОД

ВНЕСЕННЯ 
МЕДИЧНИХ ЗАПИСІВ

ЕЛЕКТРОННІ 
НАПРАВЛЕННЯ

05
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ 
МЕДИЧНИХ ЗАПИСІВ

2



МАМОГРАФІЯ

05
ОСОБЛИВОСТІ 
ВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ 
ЗАПИСІВ

ПРІОРИТЕТНІ АМБУЛАТОРНІ ПАКЕТИ

3

↘ЗМІСТ

ГІСТЕРОСКОПІЯ 
(діагностична та з ендоскопічною маніпуляцією)

ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ
(діагностична та з ендоскопічною маніпуляцією)

КОЛОНОСКОПІЯ
(діагностична та з ендоскопічною маніпуляцією)

ЦИСТОСКОПІЯ
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ОПЛАЧУЮТЬСЯ
ЛИШЕ ТІ ПОСЛУГИ, 

ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ УМОВАМ 
ЗАКУПІВЛІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

ЗА НАПРЯМОМ:

УВАГА!! 

ЗАВАНТАЖИТИ
УМОВИ ЗАКУПІВЛІ 

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ:

ПОСИЛАННЯ НА ЗАГАЛЬНИЙ 
ПЕРЕЛІК УМОВ ЗАКУПІВЛІ: https://nszu.gov.ua/likar-2020

Натисніть на цю кнопку для завантаження файлу:

ЦИСТОСКОПІЯ
(ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)

https://nszu.gov.ua/storage/editor/files/tsistoskopiya-umovi-zakupivl.docx
https://nszu.gov.ua/likar-2020
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ЦИСТОСКОПІЯ
(ДІАГНОСТИЧНА)
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КРОК 1.
ЛІКАР БЕРЕ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННЕ НАПРАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТА.
НАПРАВЛЕННЯ МАЄ, СЕРЕД ІНШОГО*, МІСТИТИ НАСТУПНІ ЗНАЧЕННЯ:

*
Всі інші параметри заповнені в залежності від контексту.

НАЗВА ПОЛЯ В ЕСОЗ ОПИС

status
СТАТУС 

НАПРАВЛЕННЯ
Активне

program

ПРОГРАМА, 
ЗА ЯКОЮ 

ВИПИСАНЕ 
НАПРАВЛЕННЯ

Програма медичних гарантій в 2020 році

code
КОД 

ПОСЛУГИ

Один код з переліку:

● У разі направлення на групу послуг:
U40002 - “Цистоскопія”

● У разі направлення на конкретну послугу:
36803-00 - "Уретероскопія"
36812-00 - "Цистоскопія"
36812-01 - "Цистоскопія через штучну стому"
37315-00 - "Уретроскопія

category КАТЕГОРІЯ
"Лікувально-діагностична процедура" (для групи послуг)
або

"Діагностична процедура" (для конкретної послуги)

Наявність наведених вище значень реквізитів визначає, що
направлення відноситься саме до послуги зазначеного пакету.

ЦИСТОСКОПІЯ
(ДІАГНОСТИЧНА)



КРОК 2.
ПАЦІЄНТУ НАДАЄТЬСЯ АМБУЛАТОРНА ПОСЛУГА (ВИКОНУЄТЬСЯ
ПОЗА СИСТЕМОЮ).

НАЗВА ПОЛЯ В ЕСОЗ ОПИС

type
ТИП 

ЕПІЗОДУ
Діагностика

period
ДАТА 

ВІДКРИТТЯ 
ЕПІЗОДУ

Дата відкриття епізоду

name
НАЗВА 

ЕПІЗОДУ

Текстове поле. Вказується лікарем у довільній формі
РЕКОМЕНДОВАНО:
Причина звернення_попередній діагноз_дата відкриття епізоду

care_manager
ЛІКУЮЧИЙ 

ЛІКАР
Зазначається ПІБ лікаря, який створив епізод. Такий лікар вважається лікуючим 
лікарем в рамках даного епізоду

КРОК 3.
СТВОРЮЄТЬСЯ** ЕПІЗОД, ЯКИЙ, СЕРЕД ІНШОГО*, МАЄ МІСТИТИ
НАСТУПНІ ЗНАЧЕННЯ:

*
Всі інші параметри заповнені в залежності від контексту.

↘↘

КРОК 3 НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ, ЯКЩО ЛІКАР ВИКОНУЄ МЕДИЧНІ ЗАПИСИ В 
РАМКАХ РАНІШЕ СТВОРЕНОГО ЕПІЗОДУ (ДИВ. ПРАВИЛА РОБОТИ З 
ЕПІЗОДАМИ В 2 ЧАСТИНІ ОГЛЯДОВОГО МАТЕРІАЛУ «МЕДИЧНІ ЗАПИСИ»)

**

ЦИСТОСКОПІЯ
(ДІАГНОСТИЧНА)
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КРОК 4.
ЛІКАР СТВОРЮЄ ВЗАЄМОДІЮ. ВЗАЄМОДІЯ МАЄ, СЕРЕД ІНШОГО*,
МІСТИТИ НАСТУПНІ ЗНАЧЕННЯ:

НАЗВА ПОЛЯ В ЕСОЗ ОПИС

incoming_ref
erral

ПІДСТАВИ 
ЗВЕРНЕННЯ

Лікар вказує посилання на направлення, за яким пацієнт звернувся до лікаря.

division
МІСЦЕ 

НАДАННЯ 
ПОСЛУГ

Вказується місце надання послуг в якому лікар провів прийом даного пацієнта.

class КЛАС Амбулаторна медична допомога

performer ВИКОНАВЕЦЬ Зазначається співробітник, який провів прийом пацієнта

type
ТИП 

ВЗАЄМОДІЇ 
З ПАЦІЄНТОМ

Візит пацієнта в заклад

prescriptions ПРИЗНАЧЕННЯ
За результатами взаємодії зазначаються рекомендації лікаря - вся інформація, яка 
буде важливою для інших лікарів.

ДІЯ №1

actions_refer
ence

ПРОВЕДЕНІ 
ДІЇ ПРИ 

ВЗАЄМОДІЇ

У разі проведення анестезії, вказується код відповідної послуги з наступного переліку 
(в залежності від проведених маніпуляцій):
92513-19 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, не 
екстрена допомога або невідомо"
92513-29 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними 
розладами, не екстрена допомога або невідомо"
92513-39 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними 
розладами, що обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо"
92513-49 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим
захворюванням, не екстрена допомога або невідомо"
92514-19 - "Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога 
або невідомо"
92514-29 - "Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена 
допомога або невідомо"
92514-39 - "Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що 
обмежують активність, не екстрена допомога або невідомо"
92514-49 - "Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, 
не екстрена допомога або невідомо"

*
Всі інші параметри заповнені в залежності від контексту.

ЦИСТОСКОПІЯ
(ДІАГНОСТИЧНА)
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КРОК 5.
ЛІКАР СТВОРЮЄ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЗВІТ.

Діагностичний звіт має, серед іншого*, містити наступні значення:

НАЗВА ПОЛЯ В ЕСОЗ ОПИС

based_on
ВХІДНЕ 

НАПРАВЛЕННЯ
Вказується направлення, з яким пацієнт звернувся.

division
МІСЦЕ 

НАДАННЯ 
ПОСЛУГИ

Зазначається місце надання послуг у якому створюється даний діагностичний звіт

category
КАТЕГОРІЯ 

ДІАГНОСТИЧНОГО 

ЗВІТУ
Діагностична процедура

code КОД ПОСЛУГИ

Вказується один код послуги з наступного переліку (в залежності від проведених
маніпуляцій):

36803-00 - "Уретероскопія"
36812-00 - "Цистоскопія"
36812-01 - "Цистоскопія через штучну стому"
37315-00 - "Уретроскопія "

text ПРИМІТКИ

У разі збереження цифрових фото/відеоматеріалів дослідження, ОБОВ'ЯЗКОВО 
вказати:
"ФОТОФІКСАЦІЯ"
або
"ВІДЕОФІКСАЦІЯ"

conclusion ЗАКЛЮЧЕННЯ
В довільній формі зазначається заключення лікаря (вся інформація, яка буде 
важливою для інших лікарів), по результатам діагностики.

*
Всі інші параметри заповнені в залежності від контексту.

ЦИСТОСКОПІЯ
(ДІАГНОСТИЧНА)
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КРОК 6.
ЛІКАР ПЕРЕДАЄ СТВОРЕНІ У КРОЦІ 4 ТА 5 ВЗАЄМОДІЮ І
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЗВІТ ДО ЕСОЗ.

ЦИСТОСКОПІЯ
(ДІАГНОСТИЧНА)

ВИРІШЕНА І ПОДАЛЬШИЙ 
КОНТАКТ НЕ ПОТРІБЕН:

1. Лікар закриває взяте в роботу у 
КРОЦІ 1 НАПРАВЛЕННЯ.

2. Лікар закриває ЕПІЗОД, якщо такий 
епізод був створений у КРОЦІ 3 для 
виконання послуги за направленням.

НЕ ВИРІШЕНА І ПОДАЛЬШИЙ 
КОНТАКТ ПОТРІБЕН:

Лікар залишає ЕПІЗОД активним,
призначає пацієнту наступний візит в
рамках взятого в роботу у КРОЦІ 1
НАПРАВЛЕННЯ (внесення змін до
електронного направлення на цьому
етапі не потрібне).

КРОК 7.
ЯКЩО ПРОБЛЕМА ПАЦІЄНТА:

↘↘
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ЦИСТОСКОПІЯ
(З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)
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КРОК 1.
ЛІКАР БЕРЕ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННЕ НАПРАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТА.
НАПРАВЛЕННЯ МАЄ, СЕРЕД ІНШОГО*, МІСТИТИ НАСТУПНІ ЗНАЧЕННЯ:

*
Всі інші параметри заповнені в залежності від контексту.

НАЗВА ПОЛЯ В ЕСОЗ ОПИС

status
СТАТУС 

НАПРАВЛЕННЯ
Активне

program

ПРОГРАМА, 
ЗА ЯКОЮ 

ВИПИСАНЕ 
НАПРАВЛЕННЯ

Програма медичних гарантій в 2020 році

code
КОД 

ПОСЛУГИ

Один код з переліку:
● У разі направлення на групу послуг:
U40002 - “Цистоскопія”
● У разі направлення на конкретну послугу:
36818-00 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, 
одностороння"
36818-01 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, 
двостороння"
36824-00 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода, одностороння"
36824-01 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода, двостороння"
36821-01 - "Ендоскопічне введення сечовідного стента"
36821-03 - "Ендоскопічна заміна сечовідного стента"
36863-00 - "Літолапаксія сечового міхура "
36833-01 - "Ендоскопічне видалення сечовідного стента"
36803-02 - "Ендоскопічні маніпуляції з конкрементами сечоводу через уретроскопію"
36806-02 - "Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії"
36857-00 - "Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу без уретроскопії"
36825-00 - "Ендоскопічний розріз мисково-сечовідного співустя або стриктури сечоводу"
36830-00 - "Ендоскопічна уретральна меатотомія"
36809-01 - "Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки сечоводу"
30075-33 - "Відкрита біопсія сечоводу"
36848-00 - "Ендоскопічна резекція уретероцеле"
36803-01 - "Ендоскопічна дилатація сечоводу"
36800-01 - "Ендоскопічна заміна постійного сечового катетера"
36800-03 - "Ендоскопічне видалення постійного сечового катетера"
36833-00 - "Ендоскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура"
36842-00 - "Ендоскопічний лаваж кров'яних згустків із сечового міхура"
36851-00 - "Ендоскопічне введення агента у стінку сечового міхура"
36812-02 - "Ендоскопічне розділення спайок всередині просвіту сечового міхура"
36854-00 - "Ендоскопічний розріз шийки сечового міхура "
36840-03 - "Ендоскопічна деструкція одного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканини сечового міхура "
36845-06 - "Ендоскопічна деструкція одного ураження сечового міхура >2 см у діаметрі"
36845-07 - "Ендоскопічна деструкція множинних уражень сечового міхура"
36836-00 - "Ендоскопічна біопсія сечового міхура"
36840-02 - "Ендоскопічна резекція одного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканин сечового міхура"
36845-04 - "Ендоскопічна резекція одного ураження сечового міхура > 2 см у діаметрі"
36845-05 - "Ендоскопічна резекція множинних уражень сечового міхура"
36854-02 - "Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура"
30075-10 - "Біопсія сечового міхура"
30075-31 - "Біопсія уретри "
37318-04 - "Ендоскопічна біопсія уретри "
37215-00 - "Ендоскопічна біопсія простати"
37218-00 - "Пункційна біопсія простати або сім'яного мiхурця"
37212-00 - "Відкрита біопсія простати або сім'яного мiхурця"

category КАТЕГОРІЯ

"Лікувально-діагностична процедура" (для групи послуг)
або

"Процедура" (для конкретної послуги)

Наявність наведених вище значень реквізитів визначає, що
направлення відноситься саме до послуги зазначеного пакету.

ЦИСТОСКОПІЯ
(З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)
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КРОК 2.
ПАЦІЄНТУ НАДАЄТЬСЯ АМБУЛАТОРНА ПОСЛУГА (ВИКОНУЄТЬСЯ
ПОЗА СИСТЕМОЮ).

НАЗВА ПОЛЯ В ЕСОЗ ОПИС

type
ТИП 

ЕПІЗОДУ
Лікування

period
ДАТА 

ВІДКРИТТЯ 
ЕПІЗОДУ

Дата відкриття епізоду

name
НАЗВА 

ЕПІЗОДУ

Текстове поле. Вказується лікарем у довільній формі

РЕКОМЕНДОВАНО: Причина звернення_попередній діагноз_дата відкриття епізоду

care_manager
ЛІКУЮЧИЙ 

ЛІКАР
Зазначається ПІБ лікаря, який створив епізод. Такий лікар вважається лікуючим 
лікарем в рамках даного епізоду

КРОК 3.
СТВОРЮЄТЬСЯ** ЕПІЗОД, ЯКИЙ, СЕРЕД ІНШОГО*, МАЄ МІСТИТИ
НАСТУПНІ ЗНАЧЕННЯ:

↘↘

*
Всі інші параметри заповнені в залежності від контексту.

КРОК 3 НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ, ЯКЩО ЛІКАР ВИКОНУЄ МЕДИЧНІ ЗАПИСИ В 
РАМКАХ РАНІШЕ СТВОРЕНОГО ЕПІЗОДУ (ДИВ. ПРАВИЛА РОБОТИ З 
ЕПІЗОДАМИ В 2 ЧАСТИНІ ОГЛЯДОВОГО МАТЕРІАЛУ «МЕДИЧНІ ЗАПИСИ»)

**

ЦИСТОСКОПІЯ
(З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)
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КРОК 4.
ЛІКАР СТВОРЮЄ ВЗАЄМОДІЮ. ВЗАЄМОДІЯ МАЄ, СЕРЕД ІНШОГО*,
МІСТИТИ НАСТУПНІ ЗНАЧЕННЯ:

*
Всі інші параметри заповнені в залежності від контексту.

НАЗВА ПОЛЯ В ЕСОЗ ОПИС

incoming_referral
ПІДСТАВИ 

ЗВЕРНЕННЯ
Лікар вказує посилання на направлення, за яким пацієнт звернувся до лікаря.

division
МІСЦЕ НАДАННЯ 

ПОСЛУГ
Вказується місце надання послуг в якому лікар провів прийом даного пацієнта.

class КЛАС Амбулаторна медична допомога

performer ВИКОНАВЕЦЬ Зазначається співробітник, який провів прийом пацієнта

type
ТИП ВЗАЄМОДІЇ 
З ПАЦІЄНТОМ

Візит пацієнта в заклад

prescriptions ПРИЗНАЧЕННЯ
За результатами взаємодії зазначаються рекомендації лікаря - вся інформація, яка буде важливою для інших 
лікарів.

ДІЯ №1

actions_reference
ПРОВЕДЕНІ ДІЇ 

ПРИ ВЗАЄМОДІЇ

Вказується один код послуги з наступного переліку (в залежності від проведених маніпуляцій):
36818-00 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, 
одностороння"
36818-01 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх сечових шляхів, 
двостороння"
36824-00 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода, одностороння"
36824-01 - "Ендоскопічна катетеризація сечовода, двостороння"
36821-01 - "Ендоскопічне введення сечовідного стента"
36821-03 - "Ендоскопічна заміна сечовідного стента"
36863-00 - "Літолапаксія сечового міхура "
36833-01 - "Ендоскопічне видалення сечовідного стента"
36803-02 - "Ендоскопічні маніпуляції з конкрементами сечоводу через уретроскопію"
36806-02 - "Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії"
36857-00 - "Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу без уретроскопії"
36825-00 - "Ендоскопічний розріз мисково-сечовідного співустя або стриктури сечоводу"
36830-00 - "Ендоскопічна уретральна меатотомія"
36809-01 - "Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки сечоводу"
30075-33 - "Відкрита біопсія сечоводу"
36848-00 - "Ендоскопічна резекція уретероцеле"
36803-01 - "Ендоскопічна дилатація сечоводу"
36800-01 - "Ендоскопічна заміна постійного сечового катетера"
36800-03 - "Ендоскопічне видалення постійного сечового катетера"
36833-00 - "Ендоскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура"
36842-00 - "Ендоскопічний лаваж кров'яних згустків із сечового міхура"
36851-00 - "Ендоскопічне введення агента у стінку сечового міхура"
36812-02 - "Ендоскопічне розділення спайок всередині просвіту сечового міхура"
36854-00 - "Ендоскопічний розріз шийки сечового міхура "
36840-03 - "Ендоскопічна деструкція одного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканини сечового міхура "
36845-06 - "Ендоскопічна деструкція одного ураження сечового міхура >2 см у діаметрі"
36845-07 - "Ендоскопічна деструкція множинних уражень сечового міхура"
36836-00 - "Ендоскопічна біопсія сечового міхура"
36840-02 - "Ендоскопічна резекція одного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканин сечового міхура"
36845-04 - "Ендоскопічна резекція одного ураження сечового міхура > 2 см у діаметрі"
36845-05 - "Ендоскопічна резекція множинних уражень сечового міхура"
36854-02 - "Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура"
30075-10 - "Біопсія сечового міхура"
30075-31 - "Біопсія уретри "
37318-04 - "Ендоскопічна біопсія уретри "
37215-00 - "Ендоскопічна біопсія простати"
37218-00 - "Пункційна біопсія простати або сім'яного мiхурця"
37212-00 - "Відкрита біопсія простати або сім'яного мiхурця"

text ПРИМІТКИ

У разі збереження цифрових фото/відеоматеріалів дослідження, ОБОВ'ЯЗКОВО вказати:
"ФОТОФІКСАЦІЯ"
або
"ВІДЕОФІКСАЦІЯ"

ДІЯ №2

actions_reference
ПРОВЕДЕНІ ДІЇ ПРИ 

ВЗАЄМОДІЇ

У разі проведення анестезії, вказується код відповідної послуги з наступного переліку (в залежності від 
проведених маніпуляцій):
92513-19 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або 
невідомо"
92513-29 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена 
допомога або невідомо"
92513-39 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують 
активність, не екстрена допомога або невідомо"
92513-49 - "Інфільтрація місцевим анестетиком, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не 
екстрена допомога або невідомо"
92514-19 - "Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо"
92514-29 - "Загальна анестезія, пацієнт з легкими системними розладами, не екстрена допомога або невідомо"
92514-39 - "Загальна анестезія, пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність, не 
екстрена допомога або невідомо"
92514-49 - "Загальна анестезія, пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, не екстрена допомога або 
невідомо"

ЦИСТОСКОПІЯ
(З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)
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КРОК 5.

ЛІКАР ПЕРЕДАЄ СТВОРЕНУ У КРОЦІ 4 ВЗАЄМОДІЮ ДО ЕСОЗ.

ЦИСТОСКОПІЯ
(З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)

↘
ВИРІШЕНА І ПОДАЛЬШИЙ 
КОНТАКТ НЕ ПОТРІБЕН:

1. Лікар закриває взяте в роботу у 
КРОЦІ 1 НАПРАВЛЕННЯ.

2. Лікар закриває ЕПІЗОД, якщо такий 
епізод був створений у КРОЦІ 3 для 
виконання послуги за направленням.

НЕ ВИРІШЕНА І ПОДАЛЬШИЙ 
КОНТАКТ ПОТРІБЕН:

Лікар залишає ЕПІЗОД активним,
призначає пацієнту наступний візит в
рамках взятого в роботу у КРОЦІ 1
НАПРАВЛЕННЯ (внесення змін до
електронного направлення на цьому
етапі не потрібне).

↘
КРОК 6.
ЯКЩО ПРОБЛЕМА ПАЦІЄНТА:



НАТИСНІТЬ ЦЕ 
ПОСИЛАННЯ

НСЗУ ПІДГОТУВАЛА ОГЛЯДОВИЙ МАТЕРІАЛ З

ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МЕДИЧНИХ ЗАПИСІВ (ЕМЗ),

ЯКІ ПОЧИНАЮТЬ ДІЯТИ ВЖЕ З 1 КВІТНЯ 2020 РОКУ.

МЕТА МАТЕРІАЛУ - СФОРМУВАТИ ЗАГАЛЬНЕ

РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУ І ОСНОВНИХ ВИМОГ ДЛЯ

КОРЕКТНОГО ВЕДЕННЯ ЕМЗ. НА ЦЬОМУ ЕТАПІ

ВАЖЛИВО ЗРОЗУМІТИ, ЩО ТАКЕ ЕМЗ ТА ЗА ЯКИМ

АЛГОРИТМОМ БУДЕ ВІДБУВАТИСЬ ЇХ ВЕДЕННЯ.

АЛЕ МИ РОЗУМІЄМО, ЩО У ВАС ВЖЕ Є, АБО

З’ЯВЛЯТЬСЯ БАГАТО ПИТАНЬ АБО СИТУАЦІЙ, НА ЯКІ

ПОТРІБНІ БУДУТЬ ВІДПОВІДІ ДЛЯ КОРЕКТНОГО

ВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАПИСІВ.

ТОМУ ПРОПОНУЄМО ВАМ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У

ФОРМУВАННІ БАЗИ ПИТАНЬ, ВІДПОВІДІ НА ЯКІ

БУДУТЬ ОСНОВОЮ ДЛЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЧИ

НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІ В ПОДАЛЬШОМУ.

ПРОСИМО ПРИДІЛИТИ 5 ХВИЛИН СВОГО ЧАСУ ТА

ЗАФІКСУВАТИ СВОЇ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ У ФОРМІ

ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЯКЩО НАРАЗІ У ВАС

НЕМАЄ ПИТАНЬ, МИ НЕ ВИКЛЮЧАЄМО, ЩО ВОНИ

МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ В МАЙБУТНЬОМУ – ТОМУ ЦЯ

ФОРМА БУДЕ ДОСТУПНА ПРОТЯГОМ УСЬОГО 2020

РОКУ.

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ.

ЩОБ ВІДКРИТИ ФОРМУ 
ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЗКУ 
ВІДСКАНУЙТЕ ЦЕЙ QR КОД:

АБО

https://docs.google.com/forms/d/1z-gtubEzH0-j33Dk-1ha1KrprlXGdA1o8FN5CAWbv9c/edit

