
Основні правила роботи з карткою 
пацієнта в МедЕйр та eHealth. Правила 

редагування та оновлення карток.
Версія 51.0.0 



План вебінару

1. Загальна інформація про зміни
2. Пошук пацієнта в системі eHealth

• Реєстри зі спец-дією пошук в eHealth
• Передумови пошуку
• Випадки коли потрібно проводити пошук

3. Робота з картою пацієнта в системі «МедЕйр» 
• Внесення диних до ЕК
• Імпорт пацієнта

4. Робота з картою пацієнта в системі eHealth
• Умови реєстрації дітей до 14 років
• Редагування пацієнта в eHealth
• Етапи редагування в eHealth



Загальні опис оновлень

➢ Змінено картку ЕК (додано додаткові поля)

➢ Перенесення даних пацієнта з ЕК до картки реєстрації 

eHealth

➢ Посилання на інструкції



Загальна інформація про зміни



Зміни на вкладці

«Дані контактних осіб»



Верифікація даних 

користувача



Перенесення даних з

ЕК пацієнта до картки реєстрації



Реєстри зі спеціальною 

дією пошук в eHealth

Приймальне відділення СМД

Реєстр «Пацієнти» СМД/ПМД



Передумови пошуку в 
eHealth



Алгоритм пошуку в eHealth

В яких випадках здійснюється 
пошук пацієнта в системі eHealth? 

1. Відкрити реєстр
2. Натиснути кнопку спеціальної 

дії «Пошук пацієнта в системі 
eHealth»

3. Внести пошукові дані пацієнта
4. Натиснути пошук

Чи всім пацієнтам 
здійснюється пошук?

При зверненні пацієнта в лікувальний заклад 

первинного або вторинного/третинного рівня (в 

реєстратуру, на приймальний покій, або до 

лікаря) медичний працівник, перед 

оформленням запису на прийом, візиту чи 

надходження або консультації пацієнта 

здійснює пошук в системі eHealth.

Пошук здійснюється з документів пацієнта. Для 

пацієнтів, що мають ІПН – рекомендовано 

вносити його у пошук. Для дітей – пошук через 

свідоцтво. 



Відео пошуку в eHealth



Результати пошуку в 
eHealth

№ Результат Дії

1.

Пацієнта знайдено в МІС МedEir (позначка [1] - присутня) та в eHealth (позначка [2] - присутня, зареєстровано в 

eHealth або укладена Декларація). Зареєстровано в eHealth з РНОКПП. Присутній ідентифікатор пацієнта в системі 

eHealth.

Перейти до роботи з 

даними Пацієнта

2.

Пацієнта знайдено в МІС МedEir (позначка [1] - присутня), але не знайдено в eHealth (позначка [2] - відсутня). Виконати дії в системі для 

додаткової перевірки 

інформації про пацієнта та 

провести його реєстрацію 

в eHealth в залежності від 

перевірки

3.

Пацієнта не знайдено в МІС МedEir (позначка [1] - відсутня), але знайдено в eHealth (позначка [2] - присутня). Виконати дії в системі для 

додаткової перевірки 

інформації про пацієнта та 

провести його створення 

або імпорт в МedEir в 

залежності від перевірки

- МІС МedEir позначка [1]                    - eHealth позначка [2] 



Результати пошуку в 
eHealth



Результати пошуку в eHealth
№ Результат Дії

4.

Пацієнта знайдено в МІС МedEir (позначка [1] - присутня),  в eHealth (позначка [2] - присутня).  Два окремих записи. Виконати дії в системі для 

додаткової перевірки 

інформації про пацієнта та 

провести об'єднання або 

імпорт даних з eHealth в 

залежності від перевірки

5.

Пацієнта не знайдено в МІС МedEir та в eHealth При реєстрації або при 

внесені даних до пошуку 

пацієнта допустили 

помилку. Пацієнт дійсно 

відсутній в системі. 

Провести додатково 

пошук, перевірити дані 

пошуку або створити та 

зареєструвати пацієнта в 

залежності від перевірки

6.

Знайдено пацієнта з помилкою в МІС МedEir та/або в eHealth! При реєстрації або при 

внесені даних до пошуку 

пацієнта допустили 

помилку. Провести 

виправлення помилки 

скориставшись 

рекомендаціями 

зазначеними в інструкціях 

або звернутися до 

Технічної підтримки МІС 

МedEir в залежності від 

перевірки



Інструкції стосовно пошуку 
пацієнта 

на Порталі користувача та 
Youtube каналі

https://info.e-life.com.ua/pages/viewpage.action?pageId=65633
https://www.youtube.com/channel/UChpiRmvpKfE84zTOHYiqMgQ


Робота з картою пацієнта в 
системі «МедЕйр» 

1. Внесення даних в ЕК
Заповнюємо блок персональні дані повністю, вказуємо дані у вкладках: 
«Адреси», «Контакти», «Дані контактних осіб» (всі ці дані автоматично 
перенесуться в форму Редагування пацієнта в системі eHealth)



Відео пренесення даних ЕК 
пацієнтав реєстраційну 

картку eHealth



Робота з картою пацієнта в 
системі eHealth

1. Умови реєстрації/редагування дітей до 14-

річного віку



Умови реєстрації/редагування дітей до 
14-річного віку в системі eHealth

1. Пошук в системі eHealth 

законного представника 

та перевірка коректності 

заповнення його 

електронної карти (ЕК)

2. Перевірка методу автентифікації 

законного представника

3. При створенні/редагуванні ЕК дитини, необхідно коректно заповнити вкладку 

"Дані контактних осіб", для позначення законного представника, який буде 

внесений при редагуванні в системі eHealth,  установити прапорець "Основний для 

eHealth"



Умови реєстрації/редагування дітей до 
14-річного віку в системі eHealth

4. При редагуванні пацієнта до 14-

річного віку НЕ відмічаємо 

прапорець "Без ІПН" у формі 

редагування в системі eHealth

5. При редагуванні пацієнта 

в системі eHealth метод 

автентифікації тільки 

через іншу особу.

6. Реєструємо пацієнта через верифікацію документів що посвідчують 

законність представництва та законного представника.



Відео реєстрації/редагування 
дітей до 14-річного віку в 

системі eHealth



Редагування пацієнта в 
системі eHealth при зміні 
документа або прізвища

Редагуємо картку поточного пацієнта 

(дублів не створюємо)

1. Кожна нова зміна одного поля персональних даних або 

документів закінчується оновленням.

2. Не можливо одразу оновити декілька полів.



Редагування пацієнта в системі eHealth
при зміні документа або прізвища



Редагування пацієнта в 
системі eHealth при зміні 
документа або прізвища



Інструкції стосовно пошуку 
пацієнта 

на Порталі користувача та 
Youtube каналі

https://info.e-life.com.ua/pages/viewpage.action?pageId=65633
https://www.youtube.com/channel/UChpiRmvpKfE84zTOHYiqMgQ


Запитання та відповіді



Дякуємо за увагу!!!


