
Інструкція

Інструкція містить приклади
зовнішнього вигляду, розташування
розділів та функціональних кнопок
для обох варіантів користування
програмою «Особистий кабінет»: з
комп’ютера (веб-версія) та з
мобільного телефону (мобільний
додаток).



ЯК ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО
ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ
ПАЦІЄНТА МЦ «КЛІНІКА
МАНУФАКТУРА»  

Якщо ви будь-коли зверталися в наш Медичний центр, значить ви
вже зареєстровані у нашій системі, тож логін та пароль, що
необхідні для входу в електронний особистий кабінет пацієнта,
можна отримати зателефонувавши на рецепцію клініки або під час
візиту. Інформаційний лист із даними доступу буде виданий вам
особисто при зустрічі або відправлений на електронну пошту, яку
ви вказували під час реєстрації в клініці.
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ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ КЛІНІКИ:

Також отримати логін та пароль можна без звернення в клініку за
допомогою функції «Відновлення паролю» на стартовому екрані
програми «Особистий кабінет пацієнта»:

Приклад екрану веб-версії



Заповнювати поля форми «Відновлення паролю» потрібно
українською мовою і такими ж даними, які вносилися вами в анкету
при реєстрації в клініці під час першого візиту.

Зверніть увагу! Якщо з моменту першого звернення в клініку
у вас змінився номер телефону, отримати логін та пароль
можна лише звернувшись до клініки.
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Приклад екрану мобільного додатку

Підказка

Для зручності вводу дати народження користувачам
мобільного додатку швидкий доступ до вибору року
знаходиться за кліком по цифрі поточного року у
верхньому лівому куті:



Для користувачів веб-версії програми: число, місяць та
рік народження необхідно вводити, розділяючи їх «/».
При виборі дати в календарі, клікайте на запису
поточного місяця та року вгорі календаря, щоб змінити
його представлення і швидко перейти на потрібний
місяць та рік:

Якщо введені вами дані співпадають із даними реєстрації пацієнта в
клініці, вам на телефон прийде смс-повідомлення із кодом
підтвердження, який необхідний в наступному кроці, при створені
вами нового паролю для входу в «Особистий кабінет пацієнта».

Вимоги до паролю: Створюваний вами пароль повинен містити
щонайменше 8 символів та містити принаймні одну цифру, одну
маленьку літеру латинського алфавіту (a-z) та одну велику літеру
латинського алфавіту (A-Z).

На екрані створення нового паролю буде вказаний ваш логін для входу
в особистий кабінет, а після успішно створення паролю, логін для
входу в особистий кабінет прийде також у смс-повідомленні на ваш
номер телефону:
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Приклад екрану мобільного додатку

Приклад екрану веб-версії



Зверніть увагу! У разі втрати даних доступу до «Особистого
кабінету пацієнта» ви завжди зможете відновити їх,
повторивши кроки функції «Відновлення паролю» або
подзвонивши в клініку.

До уваги батьків дітей, що обслуговуються в клініці!
Електронний особистий кабінет розрахований на одного
пацієнта з окремою медичною карткою. Тому для
користування особистим кабінетом для запису до лікаря
дітей, вам потрібно створити електронний кабінет для кожної
дитини окремо. Допускається використання однакового
номеру телефону та електронної поштової скриньки для
кількох пацієнтів одної родини. 
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Збережіть логін та створений вами пароль для подальшого
користування програмою.

ДЛЯ НОВИХ ПАЦІЄНТІВ:

Якщо ви жодного разу не записувалися на послугу в клініку, значить
ваших даних ще немає в нашому реєстрі, тож для отримання логіну
та паролю необхідно зареєструватися. Виберіть відповідну функцію
на стартовому екрані програми.

Приклад екрану веб-версії



06

Приклад екрану мобільного додатку

Заповнюючи поля форми реєстрації пацієнта, пишіть дані
українською мовою та у відповідності із документами, що
посвідчують особу. Поля для вводу номеру телефону та електронної
пошти є обов’язковими для подальшого користування програмою та
отримання інформації із клініки.

Підказка

Для зручності вводу дати народження користувачам
мобільного додатку швидкий доступ до вибору року
знаходиться за кліком по цифрі поточного року у
верхньому лівому куті:



Для користувачів веб-версії програми: число, місяць та
рік народження необхідно вводити, розділяючи їх «/».
При виборі дати в календарі, клікайте на запису
поточного місяця та року вгорі календаря, щоб змінити
його представлення і швидко перейти на потрібний
місяць та рік:
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Після відправлення реєстраційної форми, на зазначений вами
номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом підтвердження,
який необхідний в наступному кроці – при створені вами паролю
для входу в «Особистий кабінет пацієнта».

Вимоги до паролю: Створюваний вами пароль повинен містити
щонайменше 8 символів та містити принаймні одну цифру, одну
маленьку літеру латинського алфавіту (a-z) та одну велику літеру
латинського алфавіту (A-Z).

Після успішної реєстрації на номер телефону, який ви зазначали в
реєстраційній анкеті, буде відправлений ваш логін для входу в
особистий кабінет. Збережіть логін та створений вами пароль для
подальшого користування особистим кабінетом пацієнта.



Зверніть увагу! У разі втрати даних доступу до «Особистого
кабінету пацієнта» ви завжди зможете відновити їх,
повторивши кроки функції «Відновлення паролю» або
подзвонивши в клініку.

До уваги батьків, які хочуть зареєструвати дитину для
обслуговування в клініці! Електронний особистий кабінет
розрахований на одного пацієнта з окремою медичною
карткою. Тому для користування особистим кабінетом для
запису до лікаря дітей, вам потрібно створити електронний
кабінет для кожної дитини окремо. Допускається
використання однакового номеру телефону та електронної
поштової скриньки для кількох пацієнтів одної родини.
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ЯК ЗАПИСАТИСЯ ДО ЛІКАРЯ
ЧИ НА ПОСЛУГУ

1. Виконайте вхід в особистий кабінет за допомогою логіна та
паролю.

Якщо ви користуєтеся веб-версією програми «Особистий кабінет»
на комп’ютері, при першому візиті в програму вимагається
отримання згоди з умовами Публічного договору про надання
медичний послуг в клініці:



2. Виберіть із меню програми пункт «Запис на візит» (для
користувачів веб-версії програми на комп’ютері): 
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або «Візити», далі «Запис на візит» (для користувачів мобільним
додатком):
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До уваги батьків чи опікунів пацієнтів! Записуючись до лікаря
чи на послугу онлайн, ви записуєте того пацієнта, в
особистому кабінеті якого ви знаходитися, тож перед записом
оберіть «Записати себе», якщо послуга потрібна саме цьому
пацієнтові. При виборі «Записати іншу особу» програма
поверне вас на стартовий екран, де потрібно ввести логін та
пароль іншого пацієнта.

3. Запис до лікаря чи на послугу можливий за трьома варіантами:

«Запис до лікаря» - Вибір цього варіанту веде до переліку
лікарів по прізвищах. Тут ви вибираєте лікаря за прізвищем,
далі маєте вибрати вид послуги з переліку тих, які надає цей
лікар, а потім дату та час візиту, які доступні на момент вашого
звернення в клініку через програму «Особистий кабінет»;

«Запис на послугу» - веде до переліку послуг клініки. Тут ви
вибираєте вид послуги, далі прізвище лікаря з переліку тих, хто
таку послугу надає, а потім дату та час візиту, які доступні на
момент вашого звернення в клініку через програму «Особистий
кабінет»;

«Запис по спеціальності» -  Цей варіант веде до переліку
лікарів по спеціальностям. Виберіть спеціаліста, потім прізвище
лікаря з переліку спеціалістів, далі виберіть вид послуги, на яку
хочете записатися, а потім дату та час візиту, які доступні на
момент вашого звернення в клініку через програму «Особистий
кабінет».

Швидкий пошук спеціаліста чи послуги можливий через набір
пошукового слова у полі для пошуку.

Зверніть увагу! Лікарі можуть вести прийом в різних клініках
нашої мережі. Завжди звертайте увагу на адресу закладу, в
який здійснюєте запис, або скористайтеся фільтром «Обрати
філіал» на одному з етапів запису. 

Зверніть увагу! Час, який ви обрали для запису в клініку, не
бронюється за вами в нашій системі і лишається вільним для
вибору іншими користувачами до остаточного підтвердження
запису вами або іншим користувачем.  
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4. На кінцевому етапі запису в клініку перед тим, як підтвердити
запис в клініку, уважно перевірте дані вашого візиту:

Дату та час візиту
Прізвище, ім’я та по батькові та спеціальність лікаря
Вид послуги
Назву та адресу закладу

ЗАПИС ДО ЛІКАРЯ БЕЗ
РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИСТОГО
КАБІНЕТУ

Записатися онлайн на послуги клініки можна без використовування
особистого кабінету: 

1. На стартовому екрані програми «Особистий кабінет пацієнта»
виберіть «Запис на прийом для незареєстрованого користувача»:

Приклад екрану веб-версії



Приклад екрану мобільного додатку

2. Запис до лікаря чи на послугу можливий за трьома варіантами:

«Запис до лікаря» - Вибір цього варіанту веде до переліку
лікарів по прізвищах. Тут ви вибираєте лікаря за прізвищем,
далі маєте вибрати вид послуги з переліку тих, які надає цей
лікар, а потім дату та час візиту, які доступні на момент вашого
звернення в клініку через програму «Особистий кабінет»;

«Запис на послугу» - веде до переліку послуг клініки. Тут ви
вибираєте вид послуги, далі прізвище лікаря з переліку тих, хто
таку послугу надає, а потім дату та час візиту, які доступні на
момент вашого звернення в клініку через програму «Особистий
кабінет»;

«Запис по спеціальності» -  Цей варіант веде до переліку
лікарів по спеціальностям. Виберіть спеціаліста, потім прізвище
лікаря з переліку спеціалістів, далі виберіть вид послуги, на яку
хочете записатися, а потім дату та час візиту, які доступні на
момент вашого звернення в клініку через програму «Особистий
кабінет».

4. Після вибору дати та часу візиту заповніть анкету з вашими
даними, зазначивши чинний номер телефону та електронну адресу. 
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Деталі вашого візиту, як-от дата та час прийому, ім’я та
спеціальність лікаря, послуга та адреса закладу прийдуть на
вказану вами електронну адресу автоматичним повідомленням.
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ЯК СКАСУВАТИ ЧИ ЗМІНИТИ
ЗАПИС ДО ЛІКАРЯ АБО НА
ПОСЛУГУ

Всі зареєстровані майбутні
візити зберігаються у веб-версії
програми в розділі
«Заплановані візити» або у
закладці «Заплановані» в
розділі «Візити» в мобільному
додатку.



Зверніть увагу! Неоплачені візити можна змінити у даті, часі
та у місці проведення послуги, вибравши інший заклад
мережі. Оплачені візити можна перенести лише у даті та часі
без зміни адреси закладу. Щоб змінити місце проведення
послуги для оплаченого візиту, потрібно повернути оплату.

Зверніть увагу! Оплачений візит можна скасувати лише після
повернення оплати.
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Клацнувши по запису візиту, який потрібно змінити, ви переходити
в його деталі, де можна обрати необхідні клавіші-дії:

«Перенести візит» - змінити дату, час візиту, або місце надання
послуги.

«Скасувати візит» - відмовитися від надання послуги.

Приклад екрану веб-версії

Приклад екрану мобільного додатку
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ЯК ОПЛАТИТИ ПОСЛУГУ
ОНЛАЙН
Візити можна оплатити кнопкою «Оплатити візит», знаходячись у
деталях візиту (див. «Як скасувати чи змінити запис до лікаря або
на послугу» цієї Інструкції) або у розділі «Фінанси» (для веб-версії
програми) чи «Оплати» (для мобільного додатку). У розділі
«Фінанси»/«Оплати» окрім оплати окремої послуги, можна
оплатити однією кнопкою всі неоплачені послуги.



Зверніть увагу! Функція оплати неможлива для послуги, якщо
ви раніше її вже оплачували і повернули оплату. Таку послугу
можна оплатити лише в касі клініки при відвідуванні закладу.
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ЯК ПОВЕРНУТИ ОПЛАТУ

Кнопка «Повернути» для послуги
з’являється після її оплати в розділі
«Фінанси» (у веб-версії програми).



Зверніть увагу! Фактичне повернення коштів на рахунок
залежить від регламенту роботи банків - і клініки, і платника,
але як правило здійснюється протягом трьох найближчих
днів.

Зверніть увагу! Для минулих послуг, які були оплачені онлайн,
функція повернення оплати неможлива. Якщо ви оплатили
послугу, але не відвідали лікаря і час надання послуги минув,
щоб повернути оплату, зверніться до адміністратора в
реєстратуру закладу за телефоном або при візиті в клініку
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ЯК ПОДИВИТИСЯ
ДОКУМЕНТИ, ЩО
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В МЕДИЧНІЙ
КАРТІ ПАЦІЄНТА

Документи, які лікарі та працівники
клініки надають пацієнтові в якості
висновків до візитів, результатів
досліджень чи інші види документів, 
 знаходяться у розділі «Документи»,
тека «Документи» вгорі розділу.
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Приклад екрану веб-версії

Щоб зберегти потрібний документ на комп’ютер для подальшого
використання:
1. Виберіть потрібний документ із списку для його перегляду та
скористайтеся вбудованою функцією завантаження («Download») –
для веб-версії програми:

2. При використанні мобільного додатку виберіть потрібний
документ із списку та скористайтеся вбудованою функцією
«поділитися» (значок). Із вбудованих функцій вашого мобільного
телефону з’явиться можливість передати документ через поштовий
сервіс, налаштований у телефоні. Збережіть документ в якості
повідомлення електронної пошти або перешліть на потрібну
адресу:
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ЯК ПЕРЕДАТИ В КЛІНІКУ
МЕДИЧНИЙ ДОКУМЕНТ

Якщо ви використовуєте мобільний додаток, ви можете передати в
електронну картку пацієнта клініки документ для розгляду вашим
лікуючим лікарем. Для цього перейдіть на теку «Файли» в горі
розділу «Документи»:

Виберіть кнопку «Додати
документ» та введіть назву
документа, щоб він був
зрозумілим для подальшого
використання:
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Тепер ви можете завантажити
або файл із пам’яті вашого
телефону, або сфотографувати,
вибравши відповідні кнопки в
правому верхньому кутку екрана.
По завершенню, натисніть кнопку
«Зберегти».

Зверніть увагу! При використанні веб-версії програми
завантажити файл з комп’ютера в особистий кабінет
неможливо. В цій версії ви можете лише переглянути файли,
якщо передали їх в клініку через мобільний додаток.


