
 

eConsult 

 

Що таке eConsult? 

  

eConsult дозволяє терапевтичним клінікам Національної служби охорони здоров'я 
пропонувати онлайн-консультації своїм пацієнтам. Це дозволяє пацієнтам відправляти 
інформацію про симптоми або запити терапевтам в електронному вигляді та пропонує 
цілодобову інформацію про самодопомогу, контакти служб та послугу перевірки 
симптомів. 
 

Як це працює? 

 

Система eConsult проста у використанні для пацієнтів та клінік; служба дозволяє 
консультуватися з клініками Національної служби охорони здоров'я онлайн, 
заповнивши коротку форму, яку надсилає та переглядає клініка. Вас також можуть 
направити до системи самодопомоги пацієнта та місцевої служби самостійного 
звернення. 
 

Як використовувати eConsult?  
 

Просто перейдіть на сайт клініки, натисніть кнопку «Звернутися до лікаря онлайн» 
(Contact our doctors online) та розкажіть нам, яка консультація чи допомога вам 
потрібна.  

 eConsult – це зручніший спосіб отримати допомогу від клініки стосовно вашого 
стану, симптомів чи адміністративних запитів 

 Використання eConsult дозволяє пояснити, чому вам потрібен візит, вам не 
треба пояснювати все протягом перших кількох хвилин візиту 

 eConsult заповнюється онлайн та може працювати в будь-який час, вдень, вночі 
та навіть у вихідні 

 Клініка вирішує, як вам найкраще допомогти, можливо, вам навіть не 
доведеться їхати до клініки 

 Після звернення у eConsult клініка зв'яжеться з вами та повідомить про 
подальші кроки 

Нижче ви знайдете види запитань, які eConsult вам поставить: 

Ми поставимо вам кілька запитань про ваш запит. 

Ми відправимо ваші відповіді до терапевтичної клініки, якщо вам не потрібна 

термінова медична допомога. В цьому випадку наша служба запропонує вам 

скористатися іншими медичними службами. 

Цю службу не треба використовувати в екстрених ситуаціях. Якщо у вас виникла 

екстрена ситуація, зателефонуйте до 999 або зверніться до реанімаційного 

відділення. Знайти найближче реанімаційне відділення. 

https://www.nhs.uk/Service-Search/other-services/Accident%20and%20emergency%20services/LocationSearch/428


 

Щоб почати, треба погодитися з повідомленням про конфіденційність. 

Я прочитав(-ла) повідомлення про конфіденційність терапевтичної онлайн-

консультації. Я розумію, що постачальник послуг онлайн-консультації оброблятиме 

мої особисті дані та дані про здоров'я від імені терапевтичної клініки для надання 

онлайн-консультації. 

Запитання 1  

Підтвердьте, що ви відправляєте цей запит для себе. 

Якщо вам потрібна допомога для вашої дитини, оберіть застосовну проблему 

з цього переліку дитячих захворювань. 

Якщо вам потрібна допомога для особи, за якою ви доглядаєте, зверніться до клініки 

за консультацією. 

 

Я підтверджую, що відправляю цей запит для себе (не для дитини) 
 

Запитання 2  

 

Тепер переконаймося, що це не терміновий випадок. Чи відчуваєте ви щось з 

наведеного нижче? 

 Ознаки серцевого нападу - біль, схожий на дуже сильне стискання, сильна 

важкість або стискання в центрі грудей або будь-який біль, шо переходить 

на щелепу чи шию  

 Ознаки інсульту - опускання обличчя на один бік, неможливість підняти 

обидві руки, труднощі з мовленням або слабкість чи оніміння з одного боку 

тіла 

 Дуже ускладнене дихання - задишка, неможливість вимовити слова, 
удушення чи посиніння губ  

 Сильна кровотеча, що не зупиняється - неконтрольована кровотеча з будь-

якої частини тіла 

 Сильні травми - в тому числі сильні порізи після серйозного нещасного 

випадку 

 Отруєння - ви проковтнули те, що не слід (ліки, батарейки, побутова хімія) 
 Приступ (пароксизм) - хтось труситься чи здригається через приступ або 

перебуває без свідомості та не приходить до тями  

 Раптове, швидке набрякання - очей, губ, рота, горла чи язика  

 

У мене НЕМАЄ нічого з наведеного вище 

 

У мене є щось із наведеного вище 

 

 

https://elmsmedicalkent.webgp.com/staticLegalContent/privacyPolicy
https://elmsmedicalkent.webgp.com/staticLegalContent/privacyPolicy
https://elmsmedicalkent.webgp.com/children


 

Запитання 3 

Чи є ви зареєстрованим пацієнтом у наведених клініках? 

Буде вказана назва клініки 

Так 

 

Ні 
 

 

 

 

Запитання 4  

 

Вкажіть свою стать: Жінка                  Чоловік 

 

 

Запитання 5  
 

Вкажіть свою дату народження – наприклад, 24 серпня 1991 р. 
День 

Місяць 

Рік 

 

Запитання 6  
 

Розкажіть, як ми можемо вам допомогти 

 

Думаю, мені потрібна консультація 

 

Думаю, мені може знадобитися лікування 

 

Думаю, мені може знадобитися направлення 

 

Запитання 7  
 

Надайте нам подробиці своєї проблеми 

 

Надайте якомога більше деталей, це нам допоможе вирішити, як вам допомогти 

 

Запитання 8  
 

Чи пробували ви щось, щоб себе вилікувати? 

 

Так 

Ні 



 

Не застосовно 

 

Запитання 9  
 

Що ви пробували, щоб вилікувати себе? 

 

Запитання 10  
 

Чи є якесь особливе лікування, яке ви хотіли б отримати? 

 

Так 

Ні 
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