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Медична Інформаційна Система - «Askep.net»

Особливості: Що отримають користувачі:
Міжнародна
(Використовується не лише в Україні 
але і у закордонних мед. закладах)

Хмарна/Серверна
(Працює з будь-якого пристрою через 
інтернет без інсталяції програми або у 
серверній версії на серверах закладу)

КСЗІ
(Наявність атестату відповідності дер-
жавної служби спец зв’язку, щодо рів-
ня захисту інформації)

Акредитований МОЗом
(Згідно з Наказом ДП «Електронне здо-
ров’я» №7-ГД від 03.04.2018)

Кастомізація
(Можливість коригування будь-якого 
поточного та додання унікального но-
вого функціоналу під потреби закладу)

Пацієнти
- он-лайн запис до лікаря без черг
- особистий кабінет з електронною карткою пацієнта
- медичне страхування он-лайн

Лікарі
- повна та оперативна інформація про історію пацієнта
- автоматизоване до заповнення форм
- автоматичне генерування журналів

Заклад
- оптимізація оперативного управління установою завдяки
розширеній автоматизованій внутрішній звітності 
- автоматичне генерування офіційної звітності

Влада
- актуальна інформацією про стан здоров’я населення
- достовірна інформація для закупівель та формування бюджету
- розширені гео-данні щодо активності населення по районах

Компанії
- доступ до сигнальних позначок працівників (група крові, алергії)
- перегляд виписаних лікарняних та листків не працездатності
- можливість оплати медичних послуг за працівників



Реєстрація медичного 
закладу / лікарів / договорів 
із НСЗУ в eHealth

Реєстрація декларацій 
пацієнтів у eHealth
(+ Можливість пацієнту самостійно у сис-
темі обрати лікаря і заповнити усю декла-
рацію й відправити запит на укладення. 
Лікарю залишиться лише підписати де-
кларацію)

 
Реімбурсація (виписка елек-
тронного рецепту та систе-
ма «доступні ліки»)

Медичні події (ICPC-2)

Е-направлення

eHealth / НСЗУ / ДП «Електронне Здоров’я»



Он-лайн запис на прийом до 
лікаря без черг

Модуль реєстратури

Ведення форми №025
Класифікатор ІСРС-2 / МКХ-10

Поліклініка



Приймальне відділення (госпіталізація/від-
мова, переведення, формування журналів)

Картка стаціонарного хворого ф.№003 та 
пацієнта який вибув із стаціонару ф.№066

Листки лікарських призначень

Формування статистичних звітів

Стаціонар



ЛАБОРАТОРІЯ

Хто,  коли і де здійснював забір аналізів, хто досліджував, 
результати аналізів з вказанням норм та виділенням 
показників, що мають відхилення від норми.  
Можливість роздрукувати або завантажити в PDF 
результати аналізів.

Завантаження зображення із 
УЗД / ЕКГ / Рентгену / КТ / МРТ
до результату огляду пацієнта.
Архів медичних зображень
PACS із протоколом DICOM.

ДІАГНОСТИКА

ТРЕТИНКА

Форми консультативних висновків вузьких спеціалістів: 
ЛОР, Хірург, Невролог, Уролог, Гінеколог, Офтальмолог...



Статистика

ВНУТРІШНЯ УПРАВЛІНСЬКА 
СТАТИСТИКА:
- хто скільки пацієнтів прийняв
- хто скільки операцій зробив
- кількість виписав лікарняних чи 
листків непрацездатності
- звіт по будь-яких інших данних

ФОРМУВАННЯ ОФІЦІЙНОЇ 
ЗВІТНОСТІ

EHEALTH ЗВІТНІСТЬ ПО
ДЕКЛАРАЦІЯХ ТА ОПЛАТАХ



Кабінет Влади

Геодані по медицині (з яких районів, будинків як 
взаємодіюсь із мед закладами).

Доступи до статистичних даних для прийняття 
вірних управлінських рішень.

Синхронізація з нашою API до кабінета мешканця.


