
Інструкція 

Електронний рецепт по програмі «Доступні ліки» 

Зверніть увагу! Відповідно до вимог E-Health, лікар може виписати електронний рецепт 

пацієнту лише за наявності у нього діючої декларації з даним лікарем. 

1. Для того, щоб виписати електронний рецепт по програмі «Доступні ліки» необхідно відкрити ЕМК 

пацієнта, створити (відкрити існуючу) амбулаторну картку та створити консультацію сімейного лікаря 

(терапевта чи педіатра).  

Заповнити основні поля картки консультації: 

 

2. Перейти в картку «Призначені препарати» та клікнути мишкою на чек-боксі «Доступні ліки» 

 

3. В картці, що відкриється, лікар має заповнити всі поля: обрати діючу речовину, заповнити поле «Сила 

дії (дозування) та форма випуску». Далі заповнити поля блоку «Застосування ліків» та вказати кількість 

в рецепт. Після чого натиснути кнопку «Додати препарат»: 

 

4. Доданий препарат з’явиться в таблиці «Препарати в рецепті»: 



 

5. Для підписання рецепту лікар має натиснути кнопку  «Сформувати рецепт (доступні ліки)». 

Система відкриє вікно підтвердження авторизації пацієнта, в якому будуть відображені перші та 

останні цифри номеру телефону, на який було авторизовано його декларацію: 

 
6. Якщо пацієнт підтверджує, що це його номер телефону, лікар натискає на кнопку «Підтверджено 

пацієнтом». Після цього лікар має підписати рецепт ЕЦП. 

 
7. Рецепт зареєстровано. З’явиться повідомлення про призначення препарату. Натисніть «ОК». 

 
8. Пацієнту на вказаний номер телефону має прийти СМС з інформацією про номер електронного рецепту 

та код підтвердження. Ця інформація має бути надана пацієнтом в аптеці для отримання ліків і 

погашення рецепту.  

Реєстрацію рецепту завершено. В таблиці призначених в рецепт препаратів відображатиметься номер 

виписаного лікарем ел. рецепту. 



 
9. Якщо  пацієнту даний номер телефону не знайомий, лікар натискає кнопку «Не підтверджено». 

Система видає повідомлення як діяти в даному випадку: 

 
Натисніть «ОК» і виконайте запропоновані у повідомленні дії. 

10. У разі відмови пацієнтом від виписаного йому рецепту, лікар натискає кнопку «Відхилити 

рецепт» 

 
Вказує причину відхилення, натискає кнопку «ОК» 

 
Та накладає ЕЦП 

 
Рецепт відхилено. 

11. Якщо пацієнт випадково видалив СМС з інформацією про номер електронного рецепту та код 

підтвердження, він може звернутись до свого лікаря з проханням повторно надіслати йому це 

повідомлення. Для цього в картці Призначених препаратів реалізовано кнопку повторної відправки 

СМС  

 



 


