ІНСТРУКЦІЯ
зі створення декларації пацієнта в
національній електронній системі охорони здоров’я
«eHealth»
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Створення декларації пацієнта в системі eHealth за допомогою програмного
комплексу “Поліклініка” здійснюється через експорт необхідних даних про пацієнта, що
вже внесені в реєстр.
Для створення декларацій спочатку треба зареєструвати медичний заклад,
підрозділи, створити користувачів, що матимуть дозвіл на експортування даних в
систему eHealth, та зареєструвати лікарів. Все це можна виконати за допомогою
програмного комплексу “Медичні кадри”. В реєстрі “Медичні заклади” необхідно
вказати код ЄДРПОУ для медичного закладу.
Також перед створенням декларацій, потрібно співставити лікарів з реєстру
“Лікарі” з лікарями, які були раніше створені в системі eHealth за допомогою
“Медичних кадрів”.

Співставлення лікарів з лікарями системи eHealth
У реєстрі лікарів необхідно вибрати потрібного лікаря і натиснути на панелі
інструментів кнопку “Змінити”.

Відкриється вікно для редагування лікаря, в якому потрібно змінити значення
“Посада в eHealth”.
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Для виконання цієї операції необхідна авторизація в системі eHealth. Для цього
відкриється вікно входу в eHealth, де користувачу потрібно буде ввести свій e-mail та
пароль. Авторизація зберігається до завершення сеансу роботи з програмою, тобто під
час однієї сесії, авторизуватися необхідно буде лише один раз для кожного медичного
закладу, якщо їх в базі декілька.

Якщо авторизація пройшла успішно, відкриється вікно зі списком лікарів, які
зареєстровані в системі eHealth для даного медичного закладу.

Дану процедуру слід виконати для всіх лікарів, з якими пацієнти будуть підписувати
декларації.
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Створення декларації пацієнта
У реєстрі пацієнтів потрібно вибрати необхідного пацієнта та натиснути "Створення
декларації в eHealth". Для виконання цієї операції необхідна авторизація в системі
eHealth. Якщо авторизація пройшла успішно, то відкриється вікно з даними про
пацієнта, що будуть передаватись в систему eHealth.

Перед створенням декларації необхідно перевірити коректність даних, і при
необхідності внести зміни. Поля, дані в яких можна змінювати безпосередньо у даному
вікні, мають білий колір, інші дані можна змінити лише відповідними правками даного
пацієнта в реєстрі пацієнтів.
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Якщо в даному вікні заповнені всі необхідні дані, то при натисканні кнопки “Далі”
відкриється наступне вікно, в якому можна безпосередньо створити декларацію,
роздрукувати її для підпису пацієнтом та підтвердити.

Спочатку потрібно буде вибрати метод авторизації: авторизація через СМС або
через верифікацію документів.
Якщо в попередньому вікні були присутні записи про телефон пацієнта, то за
змовчуванням буде запропоновано авторизацію за допомогою СМС.
При авторизації через СМС після натискання кнопки “Створити декларацію”
з'явиться вікно, в якому потрібно буде ввести код авторизації з СМС-повідомлення.
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Якщо код введений вірно, і створення декларації пройшло успішно, то з'явиться
відповідне повідомлення.

Після успішно створення будуть розблоковані кнопки для друку та підтвердження
декларації, і за потреби блок для завантаження відсканованих копій документів.
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Якщо декларація підтверджена успішно, то при натисканні кнопки “Далі”
відкриється вікно, для підписання декларації.

В даному вікні необхідно підтвердити, що пацієнт підписав паперовий примірник
декларації і після цього згенерувати файл для підпису.
Після цього потрібно натиснути кнопку “Підписати у ІТС ЦЗО”, для накладення
електронного цифрового підпису на згенерований файл.
Для завершення підписання декларації у блоці “Підписання декларації” необхідно
обрати підписаний файл та натиснути кнопку “Підписати декларацію”.

