
       

1 
 

 
 
 

ПОРТАЛ ПАЦІЄНТА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
 

 
 
 



       

2 
 

ЗМІСТ 
 

1 ПОРТАЛ ПАЦІЄНТА .............................................................................................................................. 3 
1.1 Початок роботи з Порталом ........................................................................................................ 3 
1.2 Реєстрація на Порталі................................................................................................................... 4 
1.3 Вхід до сервісу «Мій МедКабінет» ............................................................................................. 6 
1.4 Структура Порталу ........................................................................................................................ 9 
1.5 Верхнє меню .................................................................................................................................. 11 
1.5.1 Розділ пошуку ............................................................................................................................. 11 
1.5.2 Розділ вибору мови інтерфейсу ............................................................................................ 11 
1.5.3 Обліковий запис ММК .............................................................................................................. 11 
1.5.4 Інформація .................................................................................................................................. 15 
1.5.5 Відповіді на запитання ............................................................................................................ 15 
1.5.6 Вихід ............................................................................................................................................. 15 
1.6 Бокове меню.................................................................................................................................. 15 
1.6.1 Головна ........................................................................................................................................ 15 
1.6.2 Календар ..................................................................................................................................... 16 
1.6.3 Запис до лікаря ......................................................................................................................... 17 
1.6.4 Документи .................................................................................................................................. 21 
1.6.5 Пошук закладів ......................................................................................................................... 23 
1.6.6 Пошук послуг ............................................................................................................................. 25 

 



       

3 
 

1.1 Початок роботи з Порталом 

При вході на стартову сторінку Порталу https://mymedcabinet.com.ua/home 
користувач отримує змогу прочитати стислу інформацію щодо переваг сервісу, 
провести реєстрацію або вхід до особового кабінету. 

 
Рис. 1.1.1. Стартова сторінка порталу 

Наші переваги 
• Запис на консультацію без черг та реєстратури 
• Швидкий пошук лікаря у два кліки 
• Ваша медична картка - завжди під рукою 

Віддалений доступ до ваших послуг 
• Уся інформація про ваше здоров’я зібрана та структурована у вашому 

особистому кабінеті та завжди під рукою 
• Лише кілька хвилин на пошук потрібного спеціаліста та ще стільки ж 

на запис до нього на консультацію 
• Дистанційно записуйте на консультацію до лікаря себе та членів своєї 

родини 

1 ПОРТАЛ ПАЦІЄНТА 
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Сервіс надає Вам такі можливості: 
• запис на прийом до обраного Вами лікаря; 
• скасування запису на прийом; 
• перегляд календаря подій, нагадування про прийоми, щеплення, 

тощо; 
• перегляд документів (медичні, лабораторні, рецепти) за період; 

Важливо знати: 
• сервіс доступний лише тим пацієнтам, котрі зареєстровані в 

інформаційній системі ЛПЗ та зазначили особистий номер телефону 
або знають власний номер електронної медичної картки; 

• без реєстрації в ЛПЗ сервіс недоступний; 
• доступ до сервісу може бути заблоковано, якщо пацієнт двічі 

впродовж двох місяців створив попередній запис, проте не відвідав 
лікаря або не скасував запис завчасно; 

• скасувати online-запис Ви можете лише до 08.00 того дня, на який 
було заплановано прийом. 

Надійна ідентифікація пацієнта, зареєстрованого в мережі ЛПЗ, 
здійснюється через надсилання одноразового паролю на мобільний телефон 
користувача. 

1.2 Реєстрація на Порталі 

Для реєстрації на порталі необхідно натиснути на кнопку «Реєстрація», 
прочитати «ЗАЯВА-ЗГОДА» та погодитися з умовами надання послуг в нижній 
частині сторінки. 

 
Рис. 1.2.1. ЗАЯВА-ЗГОДА 

Після цього відкриється вікно реєстрації користувача з номером телефону 
який необхідно ввести в міжнародному форматі «+380-ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ» після чого 
необхідно натиснути на кнопку «Зареєструватися». 
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Рис. 1.2.2. Початок реєстрації 

Після натискання на кнопку «Зареєструватися» на вказаний телефон прийде 
СМС з одноразовим паролем та відкриється сторінка авторизації. 

 
Рис. 1.2.3. Приклад тексту СМС з одноразовим паролем 

 
Рис. 1.2.4. Сторінка авторизації 

На сторінці авторизації необхідно ввести свій номер телефону та пароль 
присланий в СМС. Після успішної авторизації відкриється вікно для встановлення 
постійного паролю.  

Ваш пароль повинен бути не менше 6 символів та містити символи кирилиці. 
Не використовуйте ім'я користувача у якості паролю. Приклади сильного паролю: 
fGsn4396@, j=F4$vnAC.  

Зверніть увагу, що регістр букв має значення, тобто big і BIG — це різні 
паролі. 

Новий пароль повинен відрізнятися від поточного паролю надісланого у 
СМС. 
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Рис. 1.2.5. Сторінка встановлення постійного паролю 

У поле з написом «Поточний пароль» необхідно ввести пароль з СМС. 
У поле з написом «Новий пароль» необхідно ввести новий пароль. 
У поле з написом «Новий пароль повторно» необхідно повторно ввести 

новий пароль та натиснути кнопку «Змінити пароль». 
У разі, якщо виникла помилка відкриється вікно з описом помилки. 

 
У разі успішної зміни паролю відкриється вікно облікового запису власника 

кабінету. 

 
Рис. 1.2.6. Керування обліковим записом власника кабінету 

1.3 Вхід до сервісу «Мій МедКабінет» 

Для входу зареєстрованого користувача до «Мій МедКабінет» необхідно 
натиснути на кнопку «Увійти» на стартовому екрані. 
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Рис. 1.3.1. Вхід зареєстрованого користувача у «Мій МедКабінет» 

Після цього відкриється сторінка авторизації. 

 
Рис. 1.3.2. Сторінка авторизації 

На сторінці авторизації необхідно ввести свій номер телефону, пароль 
створений при реєстрації та натиснути кнопку «Продовжити». 

Зверніть будь ласка увагу, що в СМС приходив разовий пароль, а постійний 
пароль Ви встановлювали самостійно. 

Для збереження паролю необхідно натиснути на квадрат ліворуч від напису 
«Запам’ятати мене». 

У випадку коли Ви забули пароль необхідно його відновити за допомогою 
email або телефону натиснувши відповідні кнопки. 

Для відновлення паролю за допомогою email необхідно ввести номер 
телефону у поле та натиснути кнопку «Відновити». 
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Рис. 1.3.3. Відновлення паролю за допомогою електронної пошти 

Відкриється нове вікно з інформацією про відновлення паролю. Для 
продовження роботи необхідно натиснути кнопку «Close» та увійти до Порталу за 
допомогою одноразового паролю надісланого на електронну пошту. 

 
Рис. 1.3.4. Помилка при відновленні паролю за допомогою електронної пошти 

 
Рис. 1.3.5. Відновлення паролю за допомогою телефону 

Після натискання кнопки «Відновити» на вказаний номер телефону надійде 
СМС з новим одноразовим паролем та відкриється вікно для встановлення 
постійного паролю. 

 
Рис. 1.3.6. Встановлення нового постійного паролю. 

Після введення одноразового паролю в поле «Поточний пароль» та 
введення нового паролю у поля «Новий пароль» та «Новий пароль повторно» 
необхідно натиснути на кнопку «Змінити пароль». 

У разі якщо дані введені в поля «Новий пароль» та «Новий пароль повторно» 
не збігаються, або пароль не відповідає вимогам з’явиться нове вікно з описом 
помилки. 

 



       

9 
 

У разі успішного встановлення постійного паролю відкриється вікно 
керування обліковим записом сервіса «Мій МедКабінет». 

 
Рис. 1.3.7. Вікно керування обліковим записом сервіса «Мій МедКабінет» 

1.4 Структура Порталу 

Портал складається з бокового та верхнього меню, що розміщуються 
навколо центральної частини сторінки. 

 
Рис. 1.4.1. Вхід у «Мій МедКабінет» 

Верхнє меню розташовано у правій частині екрану та складається з 
наступних розділів: 

• Пошук сервісів  

• Розділ вибору мови інтерфейсу  

• Інші розділи  
o Обліковий запис ММК, 
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o Інформація, 
o Відповіді на запитання, 
o Вихід. 

Бокове меню розташоване у лівій частині екрану та складається з наступних 
розділів: 

• Головна, 
• Календар, 
• Запис до лікаря, 
• Документи. 

Центральна частина Порталу відображає інформацію в залежності від 
обраного розділу. 
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1.5 Верхнє меню 

1.5.1 Розділ пошуку  

 При виборі розділу пошуку у верхньому меню можливо організувати 
«Пошук лікарів», «Пошук послуг» та «Пошук закладів». 

1.5.2 Розділ вибору мови інтерфейсу  

Портал розрахований для використання декількох мов. Для зміни мови 

Порталу необхідно натиснути на кнопку  та обрати відповідну мову: 
«en» - англійська, 
«ua» - українська, 
«ru» - російська. 

1.5.3 Обліковий запис ММК 

Розділ «Обліковий запис ММК» користувача призначений для 
перегляду/редагування інформації власника облікового запису, його електричних 
медичних карток та пов’язаних осіб.  

Ліворуч розташована детальна інформація про власника кабінету з 
можливістю її редагування (кнопка «Редагувати), та зміни пароля (кнопка «Змінити 
пароль»). 

 
Рис. 1.5.3.1. Розділ «Профіль» користувача 

Для зміни паролю необхідно ввести існуючий пароль у поле «Старий 
пароль», ввести новий пароль у поля «Новий пароль» та «Новий пароль 
повторно». Для завершення зміни паролю необхідно натиснути на кнопку «Змінити 
пароль».  

Ваш пароль повинен бути не менше 6 символів та може містити великі та 
маленькі латинські букви (a-z, A-Z), цифри (0-9), спеціальні символи (!"#$%'()*+,.-
/:;<=>?@[\]^_`{|}~). Не використовуйте ім'я користувача у якості паролю. Приклади 
сильного паролю: fGsn4396@, j=F4$vnAC.  
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Зверніть увагу, що регістр букв має значення, тобто big і BIG — це різні 
паролі. 

 
Рис. 1.5.3.2. Розділ зміни паролю 

Для редагування особистої інформації необхідно натиснути на кнопку 
«Редагувати» після чого відкриється нове вікно у якому користувач може 
самостійно змінити інформацію, за необхідності додати свою фотографію та 
зберегти або скасувати результати внесених змін. 

 
Рис. 1.5.3.3. Редагування профілю користувача 

Після натискання на кнопку «Зберегти» відкривається вікно підтвердження 
збереження змін у якому необхідно натиснути на кнопку «Закрити». 

 
Рис. 1.5.3.4. Редагування профілю користувача 
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Після натискання на кнопку «Додати ЕМК» відкриється вікно вибору 
медичного закладу. 

 
Рис. 1.5.3.5. Додавання пацієнта 

 
Рис. 1.5.3.6. Вибір медичного закладу 

Додати електронну медичну картку можна за такими варіантами: 
1. Реєстрація за телефоном та датою народження. 
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Рис. 1.5.3.7. Реєстрація за телефоном та датою народження 

2. Реєстрація за телефоном та паролем. 

 
Рис. 1.5.3.8. Реєстрація за телефоном та паролем 
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1.5.4 Інформація 

У розділі «Інформація» відображається «Інструкція користувача». 

1.5.5 Відповіді на запитання 

У розділі «Відповіді на запитання» збирається та публікується основна 
інформація з найбільш поширеними запитаннями та відповідями на них. 

 
Рис. 1.5.5.1. Відповіді на запитання 

1.5.6 Вихід 

Розділ «Вихід» призначений для виходу з власного кабінету. 

1.6 Бокове меню 

1.6.1 Головна 

При виборі розділу «Головна» у центральній частині відображаються 
посилання на інші розділи бокового меню (ліворуч), інформаційний блок (у центрі) 
та календар (праворуч).  

 
Рис. 1.6.1.1. Центральна частина у розділі «Головна» 
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1.6.2 Календар 

При виборі розділу «Календар» у центральній частині відобразяться минулі 
та майбутні події та нагадування (ліворуч) та календар (праворуч). 

У верхній частині календаря розташовані елементи управління, що 
дозволяють перейти до поточної дати - , перейти на місяць назад - , або уперед 
- . 

 
Рис. 1.6.2.1. Елементи управління календарем 

Дати у яких відбулись (відбудуться) події відмічені знаком . При натисканні 
у календарі на обраний день ліворуч відобразиться інформація тільки за обраний 
день. Для перегляду всіх подій необхідно обрати дату за яку не було подій. 

 
Рис. 1.6.2.2. Центральна частина у розділі «Календар» 

При натисканні на записи ліворуч відкриється вікно з деталізацією події.  
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Рис. 1.6.2.3. Деталізація події 

Для продовження роботи необхідно натиснути на кнопку «Закрити». 

1.6.3 Запис до лікаря 

При виборі розділу «Запис до лікаря» у центральній частині відкриється 
вікно для обрання пацієнта для запису до лікаря. 

Крок 1 – обрати пацієнта 
На даному кроці можливо обрати як власника кабінету (користувача), так і 

одну з пов’язаних з власником кабінету осіб. 

 
Рис. 1.6.3.1. Обрати власника кабінету для запису до лікаря 

Для запису пов’язаної особи необхідно обрати розділ «Пов’язані особи», 
обрати відповідний медичний заклад та пов’язану особу. 

 
Рис. 1.6.3.2. Обрати пов’язану особу для запису до лікаря 

Пов’язаною особою може бути будь яка людина що має суттєві зв’язки з 
власником кабінету. Рішення про суттєвість зв’язку між пацієнтом і такою особою 
приймає лікар (пацієнт). 
У термін "пов’язана особи можуть входити "батьки", "дружина" і "дядя Вася сусід" 
якщо користувач та пацієнт визнають цей зв’язок суттєвим та необхідним 
(доцільні) для використання.  



       

18 
 

Крок 2 – обрати лікаря 

 
Рис. 1.6.3.3. Обрати лікаря 

На даному кроці існує декілька варіантів обрання лікаря: 
1. Обрати з «улюблених лікарів» 

Усі лікарі які раніше були обрані як «Улюблені» відображаються під 
полями пошуку зі знаком . Для переходу на наступний крок 
необхідно обрати до якого лікаря необхідно провести запис та 
натиснути на «улюбленого лікаря». 
У разі необхідності також можливо ознайомитись з детальною 
інформацію про лікаря натиснувши знак  , або видалити лікаря з 
«улюблених» натиснувши на знак . 

 
Рис. 1.6.3.4. Детальна інформація про лікаря 

 
2. Пошук за ім’ям 

Для даного пошуку необхідно у поле «Пошук за ім’ям» ввести перші 

три літери прізвища чи імені та натиснути на знак пошуку - . 

 
Рис. 1.6.3.5. Пошук лікаря за ім’ям 

3. Пошук за посадою 
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Для даного пошуку необхідно у поле «Пошук за посадою» ввести 

перші три літери посади та натиснути на кнопку пошуку - . 

 
Рис. 1.6.3.6. Пошук лікаря за посадою 

Після обрання відповідного лікаря буде виконано перехід на наступний 
крок. 

Крок 3 – Подія 

 
Рис. 1.6.3.7. Вибір типу події 

На даному кроці необхідно обрати тип події. Просимо звернути увагу, що в 
залежності від лікувального закладу та лікаря перелік подій та їх тривалість може 
бути різною. 

Після обрання відповідної події лікаря буде виконано перехід на наступний 
крок. 

Крок 4 – Дата і час 

 
Рис. 1.6.3.8. Вибір дати та часу події 

На даному кроці необхідно обрати дату та час події. Якщо відсутній вибір 
часу події необхідно обрати у календарі іншу дату, або повернутися до кроку 
«Обрати лікаря» та обрати іншого лікаря. 

Після обрання відповідної дати та часу прийому буде виконано перехід на 
наступний крок. 
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Крок 5 – Підтвердження 

 
Рис. 1.6.3.9. Підтвердження запису 

На даному кроці необхідно перевірити інформацію внесену на попередніх 
кроках, та у разі згоди натиснути на кнопку «Підтвердити». 

Якщо необхідно змінити інформацію (наприклад дату та чай прийому) 
необхідно перейти на відповідний крок (у нашому випадку це крок 4 «Дата і час») 
та зробити новий вибір. 

 
Рис. 1.6.3.10. Повторне ппідтвердження запису 

Після повторного підтвердження запису відкриється нове вікно з 
інформацією щодо запису. Для завершення запису необхідно натиснути кнопку 
«Закрити». 

 
Рис. 1.6.3.11. Завершення запису 
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1.6.4 Документи 

При виборі розділу «Документи» у верхній частині центрального розділу 
знаходяться кнопки «Медичні», «Лабораторні», «Рецепти» що дозволяють 
керувати типами документів для відображення у центральному розділі. Також 
існуєш можливість обирати період пошуку документів обираючи відповідні дати у 
календарі. 

 
Рис. 1.6.4.1. Медичні документи 

У разі необхідності існує можливість завантажити копію документа на 
локальний пристрій натиснувши на кнопку . Файли з документами 
завантажуються у форматі «PDF», та можуть бути переглянуті за допомогою 
програми Adobe acrobat reader, або інших програм призначених для перегляду 
файлів формату «PDF». 
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Рис. 1.6.4.2. Приклад медичного документу 

Обравши кнопку «Лабораторні» на екрані з’явиться інформація з 
результатами лабораторних документів. 

 
Рис. 1.6.4.3. Лабораторні документи 
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Рис. 1.6.4.4. Приклад лабораторного документу 

Обравши кнопку «Рецепти» на екрані з’явиться інформація з виписаними 
рецептами. 

1.6.5 Пошук закладів 

При виборі сервісу «Пошук закладів» у нижній частині центрального розділу 
відображаються ЛПЗ які були раніше обрани як «улюблені». 

У верхній частині центрального розділу розташовані фільтри пошуку. За 
замовчуванням пошук лікарів виконується серед усіх лікувальних закладах 
підключених до системи, але за допомогою кнопки «Мої заклади» існує можливість 
проводити обмежений пошук. 
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При введенні у рядок «пошук за назвою» комбінації «бах» та натисканні на 
кнопку пошуку  ми отримуємо ЛПЗ назва яких містить пошукову комбінацію 
«бах». Пошук комбінацій, що містять менше 3 букв неможливий. 

 
Рис. 1.6.5.1. Пошук ЛПЗ за назвою 

Для перегляду детальної інформації про ЛПЗ необхідно натиснути кнопку 
. 

 
Рис. 1.6.5.2. Детальна інформація про ЛПЗ 

При натисканні на кнопку адреси ЛПЗ у новому вікні відкривається мапа з 
інформацією щодо географічного розміщення ЛПЗ. 
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Рис. 1.6.5.3. Детальна інформація про географічне розташування ЛПЗ 

1.6.6 Пошук послуг 

При виборі сервісу «Пошук послуг» у верхній частині центрального розділу 
розташовані фільтри пошуку. За замовчуванням пошук послуг виконується в усіх 
ЛПЗ підключених до системи, але за допомогою кнопок «Мої заклади» та «Обрати 
заклад» існує можливість проводити пошук лише у обраному ЛПЗ. 

 
Рис. 1.6.6.1. Розділ «Пошук послуг» 

При введенні у рядок «пошук за назвою» комбінації «УЗД», та у разі 
необхідності встановивши мінімальну і максимальну ціну послуги необхідно 
натиснути кнопку пошуку . Як результат ми отримуємо послуги назви яких 
містять пошукову комбінацію «УЗД» та відповідають встановленим фільтрам ціни.  
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У разі якщо послуг не знайдено з’явиться відповідне вікно. 

 
Рис. 1.6.6.2. Пошук послуг за назвою 

 


