
     Технічні вимоги до розробки програмного забезпечення для створення 

електронних кабінетів клінічного та фактичного моніторингу НСЗУ 

 

1. Передумови 

НСЗУ відповідно до законодавства здійснює заходи, що забезпечують цільове та 

ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходи з 

перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених порядком 

використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування 

населення, та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами. 

На сьогодні ЕСОЗ містить велику кількість медичних записів, записів про направлення 

та рецепти, і їх кількість продовжує зростати. Доступ до них дозволяє відтворити медичну 

історію пацієнта, прослідкувати взаємозв'язок між подіями, визначити учасників та контекст, в 

рамках якого була створена подія. 

Відділ фактичного моніторингу на сьогодні не має зручного інструменту для безпечного 

і швидкого доступу до персональних даних пацієнтів в поєднанні з певними медичними 

записами, направленнями або рецептами. В свою чергу, співробітники відділу клінічного 

моніторингу не мають зручного інструменту для швидкого доступу до знеособлених наборів 

даних по медичним записам, направленням та рецептам. Відсутність такого доступу обмежує 

можливості цих відділів в здійсненні заходів, що спрямовані на забезпечення цільового та 

ефективного використання коштів за програмою медичних гарантій. 

Задля посилення спроможності Національної служби здоров’я України щодо боротьби з 

недоброчесною поведінкою надавачів, розробити та впровадити ІТ-рішення, яке сприятиме 

посиленню спроможності НСЗУ у повному обсязі виконувати функції моніторингу відповідно 

до законодавства, включаючи, але не обмежуючись цим, забезпечуючи відповідальним 

службовцям відділу моніторингу безпечний доступ до персональних та медичних даних 

пацієнтів (з усіма запобіжними заходами, необхідними для мінімізації ризику витоку даних), 

необхідними для досягнення цілей моніторингу, включаючи протидію шахрайству та корупції. 

● Розробити інструмент для безпечного перегляду персональних даних та певних 

медичних даних пацієнта для потреб відділу фактичного моніторингу. 

● Розробити інструмент для перегляду та аналізу медичних даних для потреб відділу 

клінічного моніторингу. 

2. Визначення та скорочення 

- ЕСОЗ - електронна система охорони здоров’я 

- ЦБД (центральна база даних) - сукупність баз даних центральної компоненти ЕСОЗ 

- ПІБ - прізвище, ім’я та по-батькові 

- РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків 

- Медичний працівник – лікар або молодший персонал з медичною освітою, який 

зареєстрований користувачем ЦБД ЕСОЗ з клієнтською  роллю doctor або 

specialist; 

- Працівник Департаменту моніторингу НСЗУ – посадова особа НСЗУ, яка 

зареєстрована користувачем ЦБД ЕСОЗ з клієнтською роллю NHS ADMIN 

MONITORING;  



- Електронний кабінет - це персональне автоматизоване робоче місце користувача ЦБД 

ЕСОЗ з функціоналом, який відповідає ролі користувача. 

3. Базові вимоги до продукту 
Електронний кабінет фактичного моніторингу та електронний кабінет клінічного 

моніторингу розробляються як компоненти ЕСОЗ. 

Головна мета розробки кабінету фактичного моніторингу полягає у створенні для 

співробітників відділу фактичного моніторингу точки входу для отримання інформації про 

пацієнта в комбінації з його медичними записами, записами про направлення та рецептами. 

Кабінет повинен забезпечувати доступ до записів про направлення, медичних записів (епізодів, 

взаємодій, станів, діагностичних звітів, процедур) та рецептів, які пов’язані з пацієнтом. Для 

отримання цієї інформації працівнику фактичного моніторингу має бути доступний пошук за 

ПІБ пацієнта та номером направлення або рецепту. Пошук тільки за ПІБ повертає статистичні 

медичні дані (кількість рецептів, направлень, медичних записів, тощо) без деталізації.  

Головна мета розробки кабінету клінічного моніторингу полягає у створення точки 

входу для співробітників відділу клінічного моніторингу для отримання інформації про 

знеособлені медичні записи що містяться в ЕСОЗ. Кабінет повинен забезпечувати доступ до 

інформації про пацієнтів, направлення, медичні записи (епізод, взаємодія, стан, діагностичний 

звіт, процедури) та рецепти без прив’язки до ПІБ (РНОКПП та інших персональних даних) 

пацієнта, ПІБ лікаря та ПІБ провізора. Також має бути забезпечена можливість пошуку за 

різними атрибутами медичних записів, комбінованої фільтрації за наборами правил та 

можливість вивантаження наборів даних для подальшого аналізу. 

 В питаннях безпеки правила для обох кабінетів є однаковими: 

- Захищений протокол зв’язку; 

- Доступ тільки з мережі НСЗУ; 

- Логування аутентифікації співробітників фактичного моніторингу та запитів 

4. Опис завдання 

4.1 Підряднику необхідно розробити концепцію та базовий функціонал модулей Електронного 

кабінету НСЗУ “Модуль фактичного моніторингу” та “Модуль клінічного моніторингу”. 

4.2 Вищеназвані кабінети мають бути “вьюверами” вже існуючих моделей даних медичних 

записів і персональної інформації ЕСОЗ та працювати production базами даних Центральної 

компоненти.  

4.3 Всі дані, що необхідні для відображення (з таблиць і колекцій)  мають поєднуватись за 

допомогою зовнішніх ключів, які вказані в документації та представляти собою широку 

таблицю, з якої лише певні дані мають відображатись для користувача. 

 

5. Кабінет фактичного моніторингу 

 

5.1. Опис вкладок основної сторінки кабінету фактичного моніторингу: 

● Пацієнти (вже реалізовано) 

Пошук: РНОКПП + ПІБ пацієнта; 

● Направлення 

Пошук: номер направлення + ПІБ пацієнта; 
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● Медзаписи (епізод, взаємодія, процедура, діагностичний звіт) 

Пошук: ЄДРПОУ закладу + ПІБ пацієнта; 

● Рецепти (вже реалізовано) 

Пошук: номер рецепту + ПІБ пацієнта; 

 

При переході на кожну з вищевказаних форм, за замовчуванням жодна інформація не 

має відображатись. Сторінка має містити лише форму пошуку, яка специфічна для кожної 

вкладки. 

 

5.2  Опис сутностей основної сторінки та кабінету фактичного моніторингу: 

Сутність Пацієнт має містити наступні поля (вже реалізовано): 

- Список направлень з ЄДРПОУ закладів; 

- Список медзаписів з ЄДРПОУ закладів; 

- Список рецептів з ЄДРПОУ закладів; 

Сутність Направлення має містити наступні поля: 

- Номер направлення (service_requests); 

- Дата створення направлення (service_requests); 

- ID лікаря, що направив (service_requests); 

- Спецiальнiсть лікаря, що направив (service_requests -> employees); 

- ПІБ лікаря, що направив (service_requests -> employees -> parties); 

- Назва закладу, що направив (service_requests -> legal_entities); 

- Дата закриття направлення (service_requests); 

- ID лікаря, що закрив направлення (service_requests); 

- Спеціальність лікаря, що закрив направлення (service_requests -> employees); 

- ПІБ лікаря, що закрив направлення (service_requests -> employees -> parties); 

- Назва та ЄДРПОУ закладу, що закрив направлення (service_requests -> legal_entities); 

- Назва послуги (service_requests -> services); 

- Поточний статус (service_requests); 

Сутність Медзапис (епізод, взаємодія, процедура, діагностичний звіт) має містити наступні 

поля:  

- Номер направлення, при наявності (procedures,diagnostic_reports); 

- Дата створення (episodes,encounters,procedures,diagnostic_reports); 

- Дата останньої зміни (episodes,encounters,procedures,diagnostic_reports); 

- ID лікаря (episodes,encounters,procedures,diagnostic_reports); 

- Спеціальність лікаря (episodes,encounters,procedures,diagnostic_reports -> employees); 

- ПІБ лікаря (episodes,encounters,procedures,diagnostic_reports -> employees -> parties); 

- Назва і ЄДРПОУ закладу (episodes,encounters,procedures,diagnostic_reports  -> 

legal_entities); 

- Поточний статус медзапису (episodes,encounters,procedures,diagnostic_reports); 

- Прив’язані медзаписи (направлення, процедури, діагностичні звіти)??? 

Сутність Рецепт має містити наступні поля: 

- Номер рецепту (medication_requests); 

- Дата створення рецепту (medication_requests); 

- ID лікаря, що створив рецепт (medication_requests); 

- Спеціальність лікаря, що створив рецепт (medication_requests -> employees) 

- ПІБ лікаря, що створив рецепт (medication_requests -> employees -> parties); 

- Назва і ЄДРПОУ закладу, де було створено рецепт (medication_requests); 



- ID провізора, що відпустив медикаменти (medication_dispenses) 

- ПІБ провізора, що відпустив медикаменти (medication_dispenses -> parties) 

- Назва і ЄДРПОУ аптеки, де було відпущено рецепт (medication_dispenses -> 

legal_entities); 

Примітка: ID лікарів необхідні для того, щоб передати їх у відділ автоматичного моніторингу і 

перевірити наявність патернів не доброчесної поведінки.  

 

6. Кабінет клінічного моніторингу 

 

6.1. Опис вкладок основної сторінки кабінету клінічного моніторингу: 

● Пацієнти 

● Направлення 

● Епізоди 

● Взаємодії 

● Процедури 

● Діагностичні звіти 

● Рецепти 

 

- За замовчуванням в кожній вкладці відображається список всіх сутностей з pagination; 

- В кожній вкладці є форма пошуку, яка представляє собою набір фільтрів; 

- Фільтри можуть збиратись в набір за булевою логікою 

- У кожного фальтра є атрибути: 

- префікс: І, АБО, І НЕ, АБО НЕ  

- назва поля: [випадаючий список] 

- суффікс: =, <>, >, >=, <, =<, LIKE 

- поле вводу: 

- Має бути можливість зберігати набори фільтрів; 

- Перелік полів: 

- По лікарю, закладу, місту, області надавача 

- За вказаний період: від і до  

- За шаблоном діагнозу (основного і додаткових) 

- За типом епізоду, типом і класом взаємодії 

- За кодом інтервенції 

- Тривалість медзапису (тривалість епізоду) 

- По статі і віку пацієнта 

- По вазі пацієнта (для взаємодій) 

- По завантаженому файлу зі списками ID медзаписів 

- По послузі (для направлень) 

- По ДСГ, сервісу, пакету - що є складними наборами фільтрів 

- Приклад фільтрації: 

Фільтрація 

І Пакет = 8 

І Діагноз LIKE P59.0 (P59%) 



І Клас взаємодії = INPATIENT 

І Тривалість медзапису <= 3 

І НЕ Область = Київ 

Додати фільтр 

 

- Має бути можливість зробити вигрузку в Excel-таблицю всіх отриманих даних; 

 

6.2. Опис сутностей основної сторінки та кабінету клінічного моніторингу: 

Сутність Пацієнт має містити: 

- список всіх медзаписів в хронологічному порядку. Медзаписи мають бути 

клікабельними. 

Сутність Направлення має містити всі дані, крім: 

- ПІБ пацієнта, РНОКПП, інші персональні дані; 

- ПІБ лікаря, що відкрив направлення; 

- ПІБ лікаря, що закрив направлення; 

- Номер направлення 

Сутність Епізоди має містити всі дані, крім: 

- ПІБ пацієнта, РНОКПП, інші персональні дані; 

- ПІБ пацієнта; 

- ПІБ лікаря 

Сутність Взаємодії має містити всі дані, крім: 

- ПІБ пацієнта, РНОКПП, інші персональні дані; 

- ПІБ пацієнта; 

- ПІБ лікаря 

Сутність Процедури має містити всі дані, крім: 

- ПІБ пацієнта, РНОКПП, інші персональні дані; 

- ПІБ пацієнта; 

- ПІБ лікаря 

Сутність Діагностичні звіти має містити всі дані, крім: 

- ПІБ пацієнта, РНОКПП, інші персональні дані; 

- ПІБ пацієнта; 

- ПІБ лікаря 

Сутність Рецепти має містити всі дані, крім: 

- ПІБ пацієнта, інші персональні дані; 

- ПІБ лікаря, що виписав рецепт; 

- ПІБ провізора, що видав ліки; 

В полі лікаря має відображатись його спеціальність.   



7. Загальна схема взаємодії кабінету з компонентами ЕСОЗ 

 
Картинка з технічної документації ЕСОЗ . Детальніше: https://e-health-

ua.atlassian.net/wiki/home. 

8. Опис очікуваних результатів 

Основними показниками (індикаторами виконання) основних етапів реалізації 

проекту можна вважати такий перелік: 

1. Проведено аналітичні роботи (проведені консультації з власниками інформації, 

визначено базові вимоги до прототипу, розроблено концепцію прототипу, описані 

бізнес-процеси). 

2. Формалізоване технічне завдання. 

3. Розроблено дизайн та базові елементи інтерфейсу. 

4. Розроблено прототип системи. 

5. Проведено необхідні інтеграції з Центральною компонентою ЕСОЗ. 

6. Проведено комплексне тестування кабінетів в тестовому середовищі. 

7. Розроблена проектна документація, інструкції користувачів, документація опублікована 

в Confluence. 

8. Вихідний код розміщений на GitLab. 

9. Створені та проведені автоматичні та ручні тести. 
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10. Послуги мають включати надання гарантійної підтримки (виправлення помилок 

програмного забезпечення та оновлення версій) протягом не менше одного (1) року після 

введення електронної системи в дослідну експлуатацію. 

Підрядник має використовувати систему управління розробкою програмним 

забезпеченням Замовника. 

9. Вимоги до дизайну 

Графічний дизайн повинен бути ідентичний до такого, який використовується у адмін-

панелі e-Health. Усі елементи інтерфейсу мають легко розпізнаватися на моніторах з будь-якою 

контрастністю та яскравістю. 

Під час створення електронних кабінетів фактичного та клінічного моніторингу 

необхідно застосовувати адаптивний дизайн та верстку. Під адаптивним дизайном та версткою 

розуміється реалізація оптимального відображення інформації та взаємодії користувача з 

кабінетами незалежно від роздільної здатності та формату пристрою, з якого здійснюється 

перегляд веб-сторінки. 

10. Вимоги до технологічного стеку та архітектури 

Рішення має бути реалізовано виключно з використанням Open-source технологій 

та компонентів. Стек технологій рекомендується до використання такий: 

● Серверна частина – Elixir; 

● Клієнтська частина - Javascript, React.JS; 

● Сервери баз даних - PostgreSQL, MongoDB. 

Робота між клієнтськими та серверними компонентами має бути реалізована виключно 

з використанням REST API. 

 

11. Критерії відбору та вимоги до виконавця робіт, та порядок визначення 

переможців конкурсного відбору 

Відбір надавача послуг буде здійснений на конкурсній основі. 

Рішення щодо переможця прийматиме тендерна комісія, яка складається зі 

спеціалістів ФЄ та представників НСЗУ (Реципієнта) на основі оцінки пропозиції 

по відношенню до інших заявок/пропозицій та базуючись на принципі «ціна-

якість». 

Перевага надаватиметься учаснику, у складі команди якого є такі наявні 

спеціалісти, з таким набором компетенцій:      
Керівник проекту - не менше трьох років керування командами з розробки веб- 

орієнтованого програмного забезпечення. Досвід успішного впровадження не 

менше 5 проектів. 

Архітектор - повинен мати досвід проектування мікросервісної архітектури з 
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використанням брокеру повідомлень (сервіс черг) відповідної складності, що 

розрахована на взаємодію з іншими державними сервісами. 

Бізнес-аналітик - досвід побудови BPMN 2.0 схем для опису бізнес процесів, з 

подальшим проектування форм інтерфейсу за допомогою синтаксису JS. Розуміти та 

аналізувати нормативно-правові документи у сфері державних послуг. 

Дизайнер - досвід розробки дизайну для державних сайтів/сервісів (доменна зона 

gov.ua) не менше 3 сайтів/сервісів. Розуміння та проектування UI/UX згідно з 

вимогами щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) 

органів виконавчої влади. 

Python/Django  розробник - повинен мати успішний досвід побудови та впровадження 

мікросервісної архітектури додатків, не менше двох проектів відповідної складності, 

що пов'язані з реалізацією електронних кабінетів; шифрування інформації; 

авторизація та накладання КЕП на документи; реалізація алгоритмів обробки BPMN 

2.0 схем; інтеграції бекенд систем з іншими системами. Розробник повинен 

розуміти архітектуру та можливість інтеграції з Трембітою. 

ReactJS розробник - повинен мати успішний досвід побудови та впровадження 

архітектури клієнтських додатків за архітектурою Single Page Application (SPA), не 

менше двох проектів, відповідної складності, що пов'язані з реалізацією: 

електронних кабінетів; шифрування інформації; авторизація та накладання ЕЦП на 

документи; програмування динамічних форм на базі JSON схем. 

QA (Quality assurance) - спеціаліст з забезпечення якості повинен мати практичний 

досвід автоматизації процесу тестування відповідної складності, що передбачає 

тестування: фронтенд частини, бекенд частини, інфраструктури, обладнання 

(навантаження), деплойменту. 

DevOps (development і operations) - повинен мати практичний досвід побудови та 

конфігурації інфраструктури програмно-апаратних комплексів, що забезпечують 

роботу мікросервісної архітектури ПЗ. 

Tech writer - методист/машиніст повинен мати досвід підготовки технічної 

документації відповідно до чинних вимог (ГОСТ 34 та 19). 

Верстальник - повинен мати практичний досвід верстки з використанням сучасних 

фреймворків як Material Design (або аналог), з урахуванням вимог щодо інтерфейсів 

державних сайтів/сервісів. 

 

 


