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В інструкції використані такі скорочення: 
ЛЗ — лікарські засоби. 
ВМП — вироби медичного призначення. 
 

  



 

1. Вхід до системи Є ЛІКИ 

Для початку роботи з системою Є ЛІКИ, зайдіть на сайт за адресою: eliky.in.ua та 

перейдіть за посиланням Вхід для лікарень, що знаходиться у правому 

верхньому кутку. 

 

Для входу в кабінет введіть Логін — код ЄДРПОУ вашого закладу та Пароль, який 

ви вказали під час реєстрації лікарні в системі Є ЛІКИ. 

Якщо Ваша лікарня не зареєстрована в системі, заповніть форму реєстрації.  

http://eliky.in.ua/
http://eliky.in.ua/admin


 

Отриманий запит буде опрацьований протягом робочої доби. Підтвердження 

реєстрації буде надіслане на електронну пошту вказану під час реєстрації. 

Зверніть увагу! З метою безпеки даних лікарні, необхідно надіслати скан-копію 

Наказу про призначення відповідальної особи, яка буде заповнювати інформацію 

на сайті. Ви можете наповнювати особистий кабінет вже одразу після 

підтвердження реєстрації, але інформація про наявні лікарські засоби не 

відображатиметься на сайті до підтвердження закладом особи редактора. Скан-

копію наказу необхідно надіслати на адресу info@eliky.in.ua.  

У Наказі обов`язково має бути прізвище, ім`я, посада, контакти відповідальної 

особи та печатка із кодом ЄДРПОУ закладу. 

Важливо! Не використовуйте браузер FireFox для реєстрації 

  

mailto:info@eliky.in.ua


 

2. Кабінет лікарні 

2.1. Поновлення кількості ЛЗ та ВМП 

На головній сторінці кабінету лікарні розміщено перелік лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, наявних у закладі.  

Для поновлення інформації щодо кількості ЛЗ та ВМП, необхідно розгорнути 

перелік категорій, натиснувши на блакитну стрілочку, з правого боку від поля 

кількості та вказати актуальні значення для кожної з категорій. Для зручності, ви 

можете використовувати арифметичні оператори + та –. 

 

Якщо кількість лікарського засобу не змінилась — відмітьте галочкою пункт: 

«Зазначена кількість є актуальною».  

 

Після натискання кнопки Зберегти, значення будуть поновлені.   



 

2.2. Додавання нових ЛЗ та ВМП  

Для того щоб додати ЛЗ чи ВМП, натисніть кнопку Додати. 

 

На сторінці що відкриється оберіть відповідну вкладку.  

 

Для додавання нового лікарського засобу, спершу необхідно обрати Назву. 

Почніть вводити назву ЛЗ і відповідні варіанти назв з’являться у списку. Оберіть 

необхідний вам ЛЗ. 

 

Якщо ви не знайшли потрібний лікарський засіб, напишіть неофіційного листа на 

адресу Help@eliky.in.ua. В тілі листа вкажіть назву лікарського засобу, який 

потрібно додати до переліку. 

Після вибору Назви, оберіть необхідну Лікарську форму та заповніть поле форма 

випуску. Вкажіть термін придатності у форматі РРРР-ММ. Для прикладу: «2020-

01». 

Оберіть одиницю виміру ваших залишків. Для прикладу: вказавши «УП» ви 

зазначите, що залишок лікарського засобу фіксується в упаковках. 

 

 

mailto:Help@eliky.in.ua


 

 

Вкажіть вартість мінімальної одиниці виміру. Це значення відповідає ціні за обрану 

вами одиницю виміру. Також ви можете вказати ціну за складову обраної одиниці 

виміру. Обравши О.В «Упаковка» можна вказати ціну за ампулу, таблетку чи 

блістер, у цьому випадку потрібно буде заповнити деталізацію. 

Якщо в вартість мінімальної одиниці виміру ви вказали вартість обраної вами 

одиниці виміру (О.В.) то деталізація залишається порожньою! Наприклад ви 

обрали О.В. «Упаковка» та вказали ціну за упаковку, тоді деталізація буде 

порожня. 

У іншому випадку, якщо ви обрали О.В. але вказали ціну за її складову (обрали 

упаковку та вказали ціну за таблетку; обрали ампулу, але вказали ціну за дозу) то 

розгорніть поле «Деталізація» та вкажіть інформацію. Для прикладу: Ви обрали 

О.В. «Упаковка», але вказали ціну за одну таблетку, тоді в деталізації вкажіть 

кількість таблеток в упаковці. 

 

Вкажіть кількість, для кожної з необхідних категорій. Інформація про редагування 

переліку категорій розміщена в пункті «2.4 Довідник категорій». 

Натисніть кнопку Створити. 



 

Для того, щоб додати виріб медичного призначення, перейдіть на відповідну 

вкладку.  

 

Оберіть Назву виробу, вкажіть Характеристику та термін придатності. Відповідно 

до лікарського засобу, вкажіть одиницю виміру та її деталізацію, вартість 

мінімальної одиниці, зазначте кількість у відповідних категоріях. 

Якщо виріб має довгу назву, якої немає в довіднику, оберіть скорочену назву та 

зазначте повну назву у полі Характеристика. 

  

 

 

  



 

2.3. Редагування та видалення ЛЗ та ВМП 

На головній сторінці кабінету Ви можете змінити інформацію про Лікарську форму, Форму 

випуску (характеристику), та Кількість.  

 

Якщо засіб надходив у лікарню, але закінчився, залишайте значення кількості рівне 0, 

замість видалення запису. Це допоможе Вам не додавати його знову, при новому 

надходженні.  

Якщо кількість лікарського засобу залишилась актуальною залиште галочку та натисніть 

кнопку зберегти. 

 

Важливо! Зберігайте зміни перед тем, як перейти до іншої сторінки  

 

 

  



 

 

Для видалення одиниць обліку, перейдіть на відповідну сторінку за допомогою кнопки 

«Видалити». 

Відмітьте одиниці обліку, які потрібно видалити. Для підтвердження видалення натисніть 

кнопку «Видалити вибране». 

 

  



 

2.3.1. Редагування терміну придатності, деталізації О.В. 

та вартості лікарських засобів  

Інформацію про термін придатності, деталізацію одиниці виміру та вартість за одиницю 

можна вказати лише для лікарських засобів та виробів медичного призначення, що були 

додані без цієї інформації. Тобто були додані до оновлення сайту. Відредагувати ці поля 

неможливо. Якщо була допущена помилка потрібно видалити лікарський засіб та додати 

його знову, вказавши коректну інформацію 

 

Ви можете додати відсутню інформацію в персональному кабінеті закладу. Вкажіть термін 

придатності у форматі РРРР-ММ (2022-12, де 12 це місяць) та вартість мінімальної 

одиниці, це значення відповідає ціні за одиницю з накладної (10.01, використавши 

крапку як розділювач цілої та цілих та десятих). 

Якщо в ціні за одиницю ви вказали вартість обраної вами одиниці виміру (О.В.) то 

деталізація залишається порожньою! Наприклад ви обрали О.В, «Упаковка» та 

вказали ціну за упаковку, тоді деталізація буде порожня. 

У іншому випадку, якщо ви обрали О.В. але вказали ціну за її складову (обрали 

упаковку та вказали ціну за таблетку; обрали ампулу, але вказали ціну за дозу) то 

розгорніть поле «Деталізація», натиснувши на синю стрілочку та вкажіть 

інформацію. Для прикладу: Ви обрали О.В. «Упаковка», але вказали ціну за одну 

таблетку, тоді в деталізації вкажіть кількість таблеток в упаковці. 

 

  



 

2.4. Довідник категорій 

Для вибору необхідних Категорій натисніть відповідну кнопку у кабінеті.  

 

Позначте необхідні категорії надходження та натисніть кнопку Зберегти.  

Категорії розподілу поділяються на три групи: «Загальні категорії розподілу», «Відділення 

лікарень» та «Індивідуальні відділення лікарні» — додані лікарнею. 



 

За відсутності потрібної категорії розподілу скористайтесь функцією «Додати категорію». 

Зазначте назву категорії та натисніть «Додати». Категорії, створені лікарнею, будуть 

додані в «Індивідуальні відділення лікарні». 

Зверніть увагу: Активовані категорії надходження та розподілу будуть відображені для 

пацієнтів на сторінці лікарні та будуть використанні для формування файлу при 

вивантажені даних в Excel. 

  



 

2.5. Експорт в Excel 

Для експорту даних про наявні ЛЗ та ВМП в Excel, натисніть відповідну кнопку.  

Експортуйте один з 5 запропонованих вам варіантів. Варіант 5 використовується 

для подальшого поновлення інформації в закладах, які заповнили інформацію про 

термін придатності, деталізацію О.В. вартість за одиницю. Якщо у вашому кабінеті 

відсутня інформація про термін придатності, деталізація О.В, та вартість – 

експортуйте Варіанти 1, 2. Варіанти 3 та 4 розроблені тільки для друку, не 

підлягають імпорту.  



 

2.6. Імпорт з Excel 

Для оновлення інформації за допомогою імпорту, натисніть відповідну кнопку. 

Система Є ЛІКИ підтримує імпорт з .xls файлів трьох варіантів. Для того, щоб отримати 

приклад файлу скористайтесь функцією «Експорт» в персональному кабінеті лікарні. На 

сторінці експорту оберіть перший, другий, або п’ятий системний формат. 

 

Зверніть увагу! 

Якщо у вашому кабінеті додана інформація про термін придатності та 

вартість за одиницю – імпортуйте Варіант 5. 

Якщо у вашому кабінеті ще не додана інформація про термін придатності, та 

вартість за одиницю до жодного лікарського засобу чи виробу медичного 

призначення  – імпортуйте Варіанти 1 чи 2. В іншому випадку кількість усіх 

одиниць обліку із терміном придатності та вартістю буде змінено на нуль. 

 

Зверніть увагу, у файлі має бути зазначена сьогоднішня дата, для проведення імпорту. 

Оберіть відповідний файл та натисніть «Імпортувати». 

Після завантаження файлу інформація про лікарські засоби буде поновлена. 

Можливі такі помилки імпорту файлу: 

Помилка структури файлу. Для усунення помилки достатньо перенести інформацію у 

новий експортований файл. 

Код ЄДРПОУ не відповідає лікарні. Код ЄДРПОУ закладу має збігатись із кодом 

вказаним у файлі. Змініть код ЄДРПОУ у файлі. 

Некоректна дата документа. Потрібно встановити сьогоднішню дату у файлі. Дату 

встановлюємо у форматі дд.мм.рррр. Для прикладу 20.08.2018. 

  



 

Лікарський засіб може потрапи в категорію «помилки імпорту», якщо: 

1. Якщо назва лікарського засобу не збігається з наявними в системі 

2. Назва одиниці виміру лікарського засобу не збігається з наявними в системі 

3. Термін придатності зазначено у невідповідному форматі 

4. Помилка в назві категорії надходження чи розподілу 

5. Некоректно вказана деталізація чи вартість за мінімальну одиницю 

Виправте інформацію, яку система не змогла розпізнати. Згідно з вашими виправленнями 

система створить «асоціації». Наступного разу ці виправлення проведуться автоматично. 

До сторінки виправлення помилок імпорту ви можете перейти, натиснувши на кнопку 

«Помилки імпорту». 

 

  



 

2.7. Редагування інформації про лікарню  

Натиснувши кнопку Інформація про лікарню, Ви зможете переглянути та 

відредагувати контактну інформацію закладу. 

 

Для зміни назви закладу напишіть на скриньку технічної підтримки help@eliky.in.ua 

  

mailto:help@eliky.in.ua?subject=Зміна%20назви


 

2.8. Перегляд сторінки лікарні 

Для переходу на сторінку лікарні, натисніть піктограму, справа від назви лікарні.  

На сторінці лікарні розміщено контактну інформацію про лікарню, карту з 

зазначенням місця розташування лікарні та перелік наявних лікарських засобів і 

виробів медичного призначення. Також, на відповідній вкладці розміщено 

інформацію щодо наказів про розподіл лікарських засобів у лікарню.  

Для кожного лікарського засобу, окрім Назви, Форми випуску та Лікарської форми, 

зазначено активну речовину (Міжнародна Непатентована Назва). Також вказані 

загальна кількість, кількість за кожною з категорій та дата поновлення інформації.  

Саме такою бачать сторінку лікарні пересічні відвідувачі — пацієнти лікарні.  


