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ДО ВИБОРУ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ (МІС)?



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

У 2020 році стартує новий етап трансформації системи охорони здоров’я - реформи 

фінансування спеціалізованої медичної допомоги (далі – СМД), яка реалізується 

Національною службою здоров’я України (НСЗУ).  

Основним інструментом впровадження змін є електронна система охорони здоров’я 

(eHealth), тому важливо ґрунтовно підійти до інформатизації закладу та вибору медичної 

інформаційної системи (МІС) для щоденної роботи. 

В Україні розбудовується дворівнева система eHealth, яка складається з державної 

центральної бази даних та рішень МІС.  

МІСи є найближчими партнерами закладів, вони мають забезпечувати підтримку 

закладів та користувачів, якість програмного продукту та надійну, стандартизовану 

передачу даних від закладу до державної системи eHealth – державної центральної бази 

даних (ЦБД) електронної системи охорони здоров’я. На рівні ЦБД встановлюються 

правила взаємодії між двома рівнями, стандарти наборів даних, якими необхідно 

обмінюватись, стандарти захисту, запису, збереження, передачі інформації. Таким чином 

разом МІСи та ЦБД є об’єднаною інформаційною системою eHealth на рівні держави. 

 

Медичні інформаційні системи (МІС) - це спеціалізований тип програмного 

забезпечення для інформатизації закладів охорони здоров'я та автоматизації робочих 

місць їх працівників (Також іноді можуть використовуватися назви ГІС (госпітальна 

інформаційна система). Оператор МІС – юридична особа, що є власником авторських прав 

на МІС або має офіційне право розповсюджувати (продавати) МІС.  

 

Ключовою відмінністю МІС від іншого програмного забезпечення (бухгалтерського, 

кадрового, господарського, банківського) є одночасне збереження та обробка 

персональної, демографічної та медичної інформації про пацієнта. Тому необхідно більш 

уважно підійти до вибору такої інформаційної системи.  

 

       МІС реалізовують та впроваджують набір функціональності, який обов’язковий для 

закладів охорони здоров’я для роботи в системі eHealth та співпраці з НСЗУ.  

Окрім цього, розробники МІС не обмежені базовим функціоналом та реалізують 

додаткові функціональні можливості та сервіси для користувачів, які потенційно 



 

забезпечують автоматизацію інших напрямків діяльності закладу. До таких функцій та 

сервісів відносяться:  

• електронна черга та електронна реєстратура;  

• автоматизація управління закладом (аналізу медичної, статистичної, економічної 

інформації; можливість вести бухгалтерські, економічні та кадрові процеси); 

• кабінет пацієнта; 

• розширене управління реєстрами пацієнтів на рівні ЗОЗ; 

• медичні записи та документи; 

• довідники та доступ до інформації; 

• управління запасами лікарських засобів та призначеннями у клініці тощо; 

• кадровий облік персоналу; 

• розрахунки із постачальниками; 

• господарський складський облік; 

• платні послуги та взаємодія із контрагентами (партнерські відносини); 

• контакт-центр. 

 

«РІШЕННЯ ЩОДО ТОГО ЯКИЙ САМЕ МІС ТА ФУНКЦІОНАЛ 

ОБРАТИ – Є РІШЕННЯМ КЕРІВНИКІВ ЧИ ВЛАСНИКІВ ЗАКЛАДУ ІЗ 

ЗАЛУЧЕННЯМ ПОБАЖАНЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ». 

 

Разом вони найкраще розуміють: 

• Стратегію та план розвитку медичного закладу у нових умовах системи охорони 

здоров'я. 

• Найнагальніші потреби в автоматизації, які має вирішити МІС, а також додаткові 

та бажані процеси для автоматизації. 

• Готовність комп’ютерно-мережевої інфраструктури для роботи з МІС. 

• Рівень готовності персоналу до роботи з МІС. 

• Доступність ресурсів (фінансових, кадрових) для впровадження та підтримки 

роботи МІС як для базових, так і, за можливості, додаткових і бажаних процесів. 

 



 

Знаючи відповіді по цих напрямках керівник чи власник має можливість прийняти 

зважене рішення щодо вибору МІС для свого закладу. 

 

Для загального розуміння щодо можливостей МІС та потреб закладів, а також шляху для  

запровадження електронних інструментів та систем у закладі, пропонуємо вам короткі 

рекомендації.   

 

 



 

Основна мета впровадження МІС – підвищити якість надання медичної допомоги та 

управління наявними ресурсами закладу шляхом автоматизації його повсякденних 

робочих процесів. Технологічно-управлінська мета запровадження електронної системи 

у медичному закладі – сформувати єдиний інформаційний простір для обміну 

інформацією на етапах надання медичної допомоги та об’єднати відокремлені рівні 

надання медичної допомоги в єдину інформаційну інфраструктуру eHealth.  

В умовах взаємодії з НСЗУ та отримання фінансування за гарантовані державою 

послуги обов’язковим є комп’ютеризація закладу та його підключення до електронної 

системи охорони здоров’я через МІС. В залежності від типу послуг, за які медичний заклад 

планує отримувати державне фінансування, відбувається підключення наступних 

модулів:  

1. Первинна медична допомога (ПМД): 

• Адміністративний модуль надавача медичних послуг первинної медичної 

допомоги; 

• Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги з можливостями виписати 

рецепт на “Доступні ліки”, ведення медичних записів за класифікацією ІСРС-2, 

виписати направлення. 

 

2. Спеціалізована (вторинна) медична допомога (СМД): 

• Адміністративний модуль надавача медичних послуг спеціалізованої медичної 

допомоги; 

• Робоче місце лікаря амбулаторної спеціалізованої допомоги з можливостями 

виписувати електронні рецепти, ведення медичних записів, виписати 

направлення; 

• Робоче місце лікаря стаціонарної спеціалізованої допомоги з можливостями 

виписувати електронні рецепти, ведення медичних записів, виписати 

направлення. 

 

3. Погашення е-рецепту "Доступні ліки" 

Адміністративний модуль аптечного закладу. 

Робоче місце фармацевта з можливістю погашення е-рецепту "Доступні ліки". 



 

Варто зазначити, що система eHealth працює помодульно, кожен з модулів - це 

функціональні можливості, необхідні для умовного робочого місця спеціаліста у закладі 

охорони здоров’я. Наприклад, модуль “Адміністративний модуль ПМД” складається з 

повного пакету функціональних можливостей, які надають можливість адміністративному 

персоналу закладу взаємодіяти з НСЗУ (реєстрація медичних працівників, місць надання 

послуг, укладання договорів з НСЗУ тощо), а модуль “Робоче місце лікаря ПМД” містить 

повний перелік того, що потрібно для медичних працівників для роботи з НСЗУ - 

укладення декларацій, внесення медичних записів, виписування електронних рецептів.  

Для трансформації системи охорони здоров’я і реформи фінансування будуть 

впроваджуватись нові функціональні можливості eHealth, отже набір який входить до 

модулів буде поступово розширюватись. 

«ВИДІЛІТЬ ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ РОБОТИ ВАШОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ» 

Виділіть, які з повсякденних процесів найбільш навантажені чи рутинні, які 

відбуваються найчастіше чи забирають занадто багато часу, та оцініть, де саме виникає 

потреба впровадження МІС. Дослідіть процеси у кожному відділі та поговоріть з 

персоналом, де вони бачать можливість ефективного впровадження інформаційних 

систем у роботу. Виділіть процеси та відповідні функції МІС:  

1. найнагальніші, базові, які вам гостро необхідні вже зараз; 

2. додаткові, які корисні, їх варто впровадити для зручності; 

3. бажані, які добре б мати, але можливо трохи згодом. 

Ознайомтесь з переліком усіх можливостей, які пропонують МІС, та оберіть 

функціонал, який закриває ваші потреби, найбільше потрібен вашому закладу. У додатках 

наведений невичерпний перелік прикладів та можливостей для впровадження МІС в 

залежності від певного процесу, компонента чи відділу медичного закладу. 

Перелік усіх МІС підключених до ЦБД eHealth, тобто тих, що дають можливість 

взаємодіяти з НСЗУ та пройшли тестування відповідності технічним вимогам, ви можете 

переглянути за посиланням: https://ehealth.gov.ua/pidklyuchenni-do-ehealth-mis/  

Дослідіть сайти МІС та який функціонал вони пропонують: як базовий для взаємодії з 

НСЗУ, так і додатковий - співставте з вашими потребами у автоматизації. Продивіться 

перелік функцій, чи є на сайті МІС їх описи, відеодемонстрації чи фотоматеріали роботи, 

що описано про умови взаємодії з МІС, чи є приклад договорів, які умови впровадження 

та оплати, надання додаткових послуг.  

https://ehealth.gov.ua/pidklyuchenni-do-ehealth-mis/


 

Це допоможе вам обрати перелік МІС, які попередньо вас зацікавили. Сконтактуйте з 

ними та домовтесь про демонстрацію чи презентацію. Адже саме під час демонстрації 

спеціалісти МІС зможуть якнайкраще показати всі функції та способи їх реалізації, оцінити 

можливості впровадження їхньої системи виходячи з ваших потреб та технічних умов. На 

презентацію підготуйте перелік питань та функцій, які вам критичні та цікаві, та не 

соромтесь ставити запитання чи просити детальніше показати що як працює.  

 



 

Після того як ви дослідили  та обрали потрібний вам функціонал, оцініть ваші  технічні 

можливості, фінансові ресурси, базову комп’ютерну підготовленість персоналу  та  

співставте з характеристиками та можливостями МІС. 

1. В залежності від кількості персоналу та  рівня комп’ютеризації закладу, визначте 

кількість робочих місць, які будуть підключені до МІС. У випадку якщо не кожен працівник 

має індивідуальний доступ до пристрою, оптимально розподілити обладнання між 

поверхами та відділами. Кількість автоматизованих робочих місць зазвичай відповідає 

одночасному навантаженню закладу пацієнтами чи завданнями. Це ж вплине на 

навантаження мережі у закладі.  

Популярний мінімальний підхід, але не єдиний мінімальний підхід: для амбулаторного 

прийому - один пристрій на один кабінет прийому, для стаціонару - один на відділення. 

 

2. Оцініть якість інтернету у закладі. Доступність та швидкість інтернету є однією з 

основних технічних вимог підключення до МІС. Комп’ютери, планшети, або мобільні 

телефони мають бути підключенні до відповідно дротового, WI-FI або мобільного 

інтернету. Оцінити якість інтернету та можливості щодо навантаження мережі вам можуть 

допомогти безкоштовні онлайн-тести на швидкість інтернету або ваш інтернет-оператор. 

 

3. Визначте технічні характеристики обладнання автоматизованих робочих місць та 

порівняйте з вимогами зазначеними у вимогах МІС.  

 

4. Залежно від ваших можливостей і потреб, обирайте тип МІС, яка вам найбільше 

підходить: розташування на власних серверах, хмарна, гібридна. 

• Розташування на власних потужностях потребує оснащення фізичними 

серверами, формування серверної кімнати, яка має забезпечуватись інтернет-

зв’язком та джерелом безперебійного живлення. Відповідно потребує більше 

витрат на закупівлю фізичних серверів та додаткового обладнання. Однак вона 

досить автономна і дозволяє працювати закладу, навіть за відсутності інтернету 

деякий час. Всі дані, які зберігаються на власному серверному сховищу в будь-

який момент доступні для обробки та відновлення. Можуть бути скопійовані та 

оброблені для отримання додаткової інформації.   

•  Хмарна МІС передбачає, що всі дані одразу зберігатимуться віддалено. А заклад 

використовує МІС як онлайн-сервіс без потреби розміщення додаткового 



 

обладнання у закладі. Така архітектура не потребує серверного обладнання, але 

дуже залежна від якості та стабільності інтернет-зв’язку.  

• Гібридна МІС поєднує технології серверної та хмарної архітектури. 

5. Переконайтесь, що МІС відповідає вимогам безпечної взаємодії. Зокрема уточніть 

питання ТЗІ (технічного захисту інформації) та КСЗІ (комплексної системи захисту 

інформації) - чи є потреба в побудові КСЗІ на мережу закладу, чи має МІС, чи знаходиться 

в процесі або планує отримати атестат відповідності КСЗІ. Адже за умови наявності КСЗІ у 

центральної бази даних eHealth, наприкінці 2020 року до ЦБД eHealth зможуть бути 

підключені лише МІС, які мають атестат відповідності КСЗІ.  

6. Проаналізуйте підготовку персоналу для роботи з МІС:  

• Оцініть комп’ютерну грамотність персоналу та необхідність у додатковому 

навчанні з комп’ютерних технологій.  

• Заплануйте разом з вашими працівниками (за потреби разом з представниками 

МІС) конкретний розклад, час та зміст програми навчання комп’ютерним 

навичкам.  

• Більшість МІС проводять тренінги по роботі з системою. При спілкуванні з  

представниками МІС уточніть можливість та умови для проведення навчання 

персоналу.  

• Оцініть чи є необхідність для власної служби ІТ-адміністрування у закладі: чи є 

потреба у додатковому персоналі для технічного забезпечення роботи, чи можна 

обійтись договором на послуги підтримки зі спеціалізованими службами чи 

агенціями.  

 

7. Також переконайтесь, що ваш персонал навчений та ознайомлений з правилами 

роботи з персональними даними https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-medikam-

pracjuvati-z-personalnimi-danimi-pacientiv. Вкрай важливо, щоб медичні записи 

залишалися конфіденційними та до них не мали доступу люди, які не мають належного 

дозволу. Розкриття інформації щодо інформації про здоров’я пацієнта без його або її 

належного дозволу вважається порушенням конфіденційності, що тягне за собою 

наслідки. 

 

 

 

https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-medikam-pracjuvati-z-personalnimi-danimi-pacientiv
https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-medikam-pracjuvati-z-personalnimi-danimi-pacientiv


 

 

1. Якщо ви вже обрали МІС, плануєте підписати договір та отримувати кошти від 

НСЗУ, переконайтесь, що ця МІС підключена та веде розробку для взаємодії з 

центральною базою даних системи eHealth, оскільки НСЗУ здійснює оплати виключно на 

підставі даних з eHealth. Перелік усіх підключених МІС можете переглянути за 

посиланням: https://ehealth.gov.ua/pidklyuchenni-do-ehealth-mis/ 

 

2. Письмово зафіксуйте вашу оцінку технічних характеристик та готовності закладу, 

зокрема якість Інтернету, оптимальну наявність чи потребу у автоматизованих робочих 

місцях, за потреби оптимальну послідовність їх підключення до МІС.  

 

3. Визначте відповідальну особу за впровадження електронної медичної системи в 

закладі. Ця людина виконуватиме функції координатора та точки взаємодії із 

розробником чи оператором МІС. 

 

4. Дізнайтесь у представника МІС про можливість налаштування системи під ваші 

поточні процеси. У випадку якщо ваш заклад має визначену спеціалізацію, уточніть у МІС 

можливості адаптації системи під ваші потреби.  

 

5. Якщо ви вже використовуєте певні програмні забезпечення у роботі, наприклад, у 

лабораторіях або програми для ведення бухгалтерської звітності, дізнайтесь чи їх можна 

інтегрувати з МІС. 

 

6. Якщо можливо, обов’язково скористайтеся тестовим періодом роботи МІС, в 

рамках якої ви можете оцінити роботу системи. Плануйте кінцеві строки впровадження та 

тестування системи відповідно до термінів реформи. Так, програма медичних гарантій від 

НСЗУ почне працювати з 1-го квітня 2020 року. Якщо є можливість, оговоріть 

впровадження тестового періоду з МІС до цього строку. 

 

7. Перевірте якість обслуговування, яке надає МІС. Якщо до служби підтримки 

клієнтів важко додзвонитись або вони не готові відповідати на ваші питання під час 

консультації, це може спричини труднощі у вашій подальшій взаємодії. Встановлення 

хороших робочих відносин з обраним вами представником є ключовим фактором для 

успішної інтеграції нової системи. 

 

https://ehealth.gov.ua/pidklyuchenni-do-ehealth-mis/


 

8. Уважно ознайомтеся з умовами надання вам послуг МІС. Проаналізуйте договір 

чи публічну оферту обраного оператора МІС та умови отримання окремих послуг, 

наприклад: 

• Умови та термін надання послуг;  

• Вартість та терміни впровадження і налаштування;  

• Вартість та терміни навчання; 

• Вартість підтримки роботи МІС (за кількістю запитів, щомісячно, щорічно тощо);  

• Вартість оновлень та доопрацювань; 

• Можливість та вартість інтеграції чи адаптації;  

• Умови внесення змін до угоди обома сторонами; 

• Умови та терміни оплати; 

• Умови припинення договору. 

 Зауважте, що договором (та додатками до нього) оператора МІС та ДП “Електронне 

здоров’я” передбачено мінімальні вимоги, наприклад, до підтримки користувачів МІС. (З 

типовим договором між МІС та ДП “Електронне здоров’я” можна ознайомитись за 

посиланням - https://ehealth.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Dogovir-pro-

pidklyuchennya-MIS-do-TSBD-14.08.2019.pdf)  

 

9. Зверніть увагу, що eHealth постійно розвивається і надалі можуть впроваджуватись 

нові функціональні можливості, які будуть обов’язковими для взаємодії з НСЗУ або згідно 

із законодавством. Обраний МІС має надалі підтримувати такі функціональні можливості. 

Отже договори з операторами МІС мають містити відповідні застереження та гарантії того, 

що в майбутньому МІС виконає відповідні зміни у власній системі, необхідні для роботи в 

eHealth.  

 

Сподіваємось, що ці рекомендації стануть вам у пригоді, а також зауважимо, що 

тільки вам як управлінцю чи користувачу зрозуміло яка інформаційна система 

найбільше підходить вашому закладу, яка з них найкраще задовольняє ваші потреби, 

відповідає вашим ресурсам, оптимізує процеси щоденної роботи та управління.  

 

 

 

 

https://ehealth.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Dogovir-pro-pidklyuchennya-MIS-do-TSBD-14.08.2019.pdf
https://ehealth.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Dogovir-pro-pidklyuchennya-MIS-do-TSBD-14.08.2019.pdf


 

Кожна МІС має свій набір модулів, які мають різний функціонал. Пропонуємо 

невичерпний перелік прикладів та можливостей для впровадження МІС в залежності від 

певного процесу, компонента чи відділу медичного закладу. 

         Інформатизація реєстратури закладу забезпечує автоматизацію робочих процесів з 

обліку та управління клінічним шляхом пацієнта: від запису на прийом, прийому лікарем 

та отримання призначень, діагностичних процедур та повторного візиту пацієнта. Це 

допоможе підвищити якість процесу взаємодії з пацієнтом вже на перших етапах, 

скоротити час на обробку інформації та формування медичної документації. Наприклад:  

• Пацієнт може самостійно обирати час візиту (інтервал, тайм-слот) та скасовувати 

свій візит на сайті закладу або через мобільний додаток в телефоні, або через 

термінал у закладі; 

• Інтеграція з IP телефонією, а отже при вхідному дзвінку автоматично може 

з’являтися форма запису пацієнта, куди працівник реєстратури може одразу 

внести дані про майбутній візит пацієнта;  

• Автоматичне формування стандартизованих документів для пацієнта на основі 

даних отриманих при реєстрації пацієнта (рахунки, результати діагностики та 

висновки); 

• Автоматизоване складання графіків прийому лікарів, графіків роботи кабінетів та 

обладнання. Система контролює рівень завантаженості лікаря та формує звіти за 

кількістю годин роботи та обсягу наданих послуг. 

 

       Програма для ведення клієнтської бази (CRM-система) дає змогу зберігати усю 

необхідну інформацію про пацієнтів в одному місці. Зазвичай таке місце називається 

електронною карткою пацієнта. Наприклад: 

• Контактні дані пацієнтів, які вже відвідували заклад, а також додаткову важливу 

інформацію про конкретного пацієнта, як то вподобання, пільги, інвалідність чи 

фізичні обмеження, професіональні особливості праці, тощо; 



 

• Можливість інтеграції з інструментами зворотного зв’язку, які дозволять оцінити 

рівень задоволеності клієнта; 

• Інформацію про пов’язаних осіб: дітей, батьків, онуків, опікунів тощо; 

• Інформацію для обліку документів, які необхідні для підтвердження та отримання 

пільг; 

• Фіксується історія записів та візитів, а також можливість збирати інформацію про 

основні причини звернень пацієнтів, їх регулярність, тощо; 

• На основі зібраних даних про пацієнта та відгуків можливо виокремити ефективні 

підходи та рішення для поліпшення якості медичного обслуговування у закладі; 

• Можливість надсилати пацієнтам нагадування про запланований візит, 

інформаційні повідомлення про зміни у розкладі, події, заходи або акції; 

• Можливість інтеграції інструментів для отримання дистанційних письмових чи 

відео консультацій лікаря через сайт або чат. 

       МІС забезпечує збір та управління інформацією в одному місці для ефективної 

роботи лікаря або іншого медичного працівника, наприклад:  

• Можливість розмежувати права доступу до різного функціоналу інформаційної 

системи, де кожен працівник має свій унікальний обліковий запис та пароль 

доступу;  

• Ведення календаря записів на прийом в реальному часі, планування власного 

робочого дня;  

• Можливість використання шаблонів документів для формування медичних 

заключень та висновків, куди автоматично вноситься інформація про пацієнта, що 

скорочує час роботи з електронною медичною карткою пацієнта; 

• Використання системою загальноприйнятих класифікаторів та довідників, 

словників  та інших заздалегідь підготовлених матеріалів для формування 

консультативних висновків за результатами прийому, що дозволяє 

стандартизувати інформацію для подальшого аналізу та скоротити час на 

заповнення документу про візит; 

• За необхідності, можливість направлення пацієнта на аналізи в лабораторію або 

до лікаря іншої спеціалізації через систему; 



 

• Автоматичне отримання результатів лабораторних та діагностичних результатів 

на  комп’ютер або планшет без нагадувань та необхідності друку; 

• Доступ та можливість доповнити електронну медичну карту пацієнта, де зібрана 

історія звернень, результати діагностики та лабораторного обстеження, висновки 

лікарів інших спеціалізацій для отримання повної інформації про стан здоров’я 

пацієнта;  

• Персональний кабінет медичного працівника, де відображено інформацію про 

ефективність чи результативність роботи, а також, наприклад, прогнозовану 

заробітну плату; 

• Управління медикаментозними та діагностичними призначеннями із можливістю 

формування рецептів та електронного листка призначень; 

• Отримувати аналітичну інформацію про стан здоров’я пацієнта - динаміку та 

аналіз зведених показників здоров’я (графіки, дашборди). 

Автоматизація діагностичних та лабораторних процесів та підключення обладнання до 

МІС дозволяє мінімізувати вірогідність впливу людської помилки на якість обстеження чи 

ефективність дослідження, на результати лікування пацієнта через скорочення строків 

отримання результатів. Наприклад:  

• Контроль результатів аналізів на відповідність нормам, у випадку відхилення від 

норми можна налаштувати сповіщення про проблему, можливість визначення 

ризиків; 

• Формування бланків результатів досліджень на основі даних пацієнта з 

реєстратури та історії хвороби; 

• Реєстрація направлень на лабораторні та діагностичні дослідження автоматично 

після призначення лікаря; 

• Відправка результатів досліджень пацієнтам та лікарям в електронну медичну 

карту;  

• Зберігання результатів лабораторних та інших досліджень в електронній 

медичній карті пацієнта; 

• Робота з діагностичним обладнанням: запис та перегляд відео і зображень. 

• Швидкий доступ до результатів діагностичних обстежень іншими учасниками 

надання медичної допомоги. 



 

МІС дозволяє оперативно збирати інформацію та формувати звітність за різними 

показниками в режимі “реального часу”, що дозволяє керівникам приймати ефективні та 

швидкі управлінські рішення. Наприклад:  

• Формування бюджету з урахуванням всіх фактичних та запланованих витрат; 

• Управлінський баланс; 

• Формування собівартості послуг; 

• Аналітичні звіти з ефективності роботи персоналу, використання та управління 

ресурсами медичного закладу, тощо. 

Автоматизація кадрового управління дозволить ефективно використовувати людські 

ресурси закладу та створювати умови для розвитку персоналу: 

• Можливість оперативної комунікації та обмін інформацією між персоналом, 

надсилання сповіщень, розсилок, створення робочих чатів для обговорення; 

• Формування задач для персоналу та можливість відстеження їх виконання; 

• Керування мотивацією персоналу, автоматизоване узгодження зміни розміру 

зарплати з іншими відділами (керівництво, бухгалтерія); 

• Відстеження ефективності роботи персоналу, завантаженості, кількості виконаних 

послуг, кількість лікарів на зміні в режимі онлайн. 

• Базуючись на  інформації про завантаження працівників, система може провести 

оцінку необхідної кількості персоналу;  

• Формування систем мотивації та навчальних програм; 

• Ефективне, автоматизоване ведення кадрової звітності та кадрового 

документообігу. 

Функціонал МІС дозволить бухгалтерії швидко та ефективно отримувати дані від інших 

відділів, створювати податкові та бухгалтерські звіти, інтегруючи інформацію в 

спеціалізовані програми. Наприклад: 



 

• Облік основних засобів, ведення обліку лікарських засобів та витратних 

матеріалів; 

• Обробка первинної документації, облік грошових потоків; 

• Нарахування заробітної плати персоналу; 

• Формування бюджету з урахуванням всіх фактичних та запланованих витрат; 

• Формування  регламентованої звітності в електронній формі для подання в 

контролюючі органи; 

• Інтеграція з іншими системами (1С, Бухгалтерія та інше). 

Відстеження використання, залишків головного складу закладу та запасів окремих складів 

структурних підрозділів за будь-який період часу дозволяє вчасно сформувати 

замовлення на закупівлю медичних виробів та ліків. На основі цієї інформації можливе 

складання звітів по собівартості послуг та діяльності закладу. Наприклад: 

• При проведенні типових процедур, автоматично списуються витратні матеріали зі 

складу, або створюється переміщення в разі потреби між складами, що 

автоматизує систему обліку та зменшує понаднормове використання витратного 

матеріалу; 

• Формуються звіти про ведення складського обліку запасів (витратні матеріали, 

інструменти, обладнання) на основі яких створюється графік постачання 

необхідних товарів, аналізуються ціни постачальників та формується  замовлення; 

• Базуючись на вартості витратних матеріалів та інших витратах, формуються звіти 

про собівартість послуг. 

Реформа охорони здоров’я відкриває нові можливості для фінансування ЗОЗ із 

диверсифікованих джерел. Одним з таких шляхів є надання платних медичних та 

сервісних послуг. Облік послуг та взаємовідносини із платниками є важливою складовою 

розвитку та конкуренції на ринку медичних послуг. МІС може містити низку функцій які 

забезпечують управління та облік платними послугами та партнерськими відносинами. 

Наприклад:  



 

• Формування переліку послуг та їх прив’язка до умов чи виконавців 

• Управління ціною послуг 

• Облік наданих послуг 

• Генерування рахунків 

• Обліку послуг в межах договорів та за згодою 

• Облік умов роботи із страховими компаніями 

 

Наданий перелік функцій та можливостей є лише прикладом, не є вичерпним та 

носить просвітницький характер.  


