
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 

ПЗ – програмне забезпечення 

ОС – операційна система 

ПЗ – програмне забезпечення 

МБ – мегабайт, одиниця виміру обсягу даних 

ДСанПіН – Державні Санітарні Правила і Норми 

HL7 (Health Level-7) – стандарт обміну, управління та інтеграції 

електронної медичної інформації. 

JVM (Java Virtual Machine – “Віртуальна машина Java”) – набір 

комп'ютерних програм та структур даних, що використовують 

модель віртуальної машини для виконання інших комп'ютерних 

програм чи скриптів. 

Linux – загальна назва подібних операційних систем на основі 

однойменного ядра 

Android – операційна система і платформа для мобільних телефонів та 

планшетних комп'ютерів 

Intent (Намір) – це механізм для опису однієї операції - вибрати 

фотографію, відправити лист, зробити дзвінок, запустити браузер і перейти за 

вказаною адресом. 

Інтернет – всесвітня система взаємосполучених комп’ютерних мереж, що 

базуються на комплекті Інтернет-протоколів. 

Смартфон – мобільний телефон з розширеною функціональністю, 

порівняно з кишеньковим персональним комп’ютером. 
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ВСТУП 

У сучасний період науково-технічного розвитку сфери людської діяльності 

характеризуються впливом на нього інформаційних технології, що створюють 

глобальний інформаційний простір. Дані технології перетворюються у імпульс 

для розвитку світової економіки та в свою чергу сфер людської діяльності. 

Створення та впровадження спеціалізованих автоматизованих 

інформаційно-аналітичних систем у галузь медичних послуг, що суттєво 

підвищують рівень надання послуг зі сторони лікувально-профілактичних 

закладів. Рівень збереження конфіденційної інформації, можливість швидкого 

доступу до необхідних даних користувачів та власників даних, автоматизований 

збір та статистична обробка інформації мають переваги у процесі надання 

медичних послуг та допомоги. 

Новітні технології в медицині набувають величезне значення для 

автоматизації робочих місць лікарів різних спеціальностей, що адаптовані під 

діяльність медичних закладів, що не зручно у зберіганні даних. 

Впровадження стандартизованих інформаційних технологій у медичні 

центри дозволить проводити облік надання повного спектру послуг починаючи 

з даних аналізів закінчуючи з рекомендаціями лікарів з приводу лікувального 

процесу (виписка рецепту). Автоматизація лікувально-профілактичної установи 

полягає у заповненні електронної амбулаторної карти, що включає в себе історію 

хвороби та даних про профілактичні огляди із веденням епікризу про хронічні 

захворювання, складання різних форм звітності та веденням медичних 

статистичних даних. 

Автоматизація лікувально-профілактичних установ – це створення 

єдиного глобального середовища (простору) для медичних та діагностичних 

закладах, що дозволяє створювати автоматизовані робочі місця для медичних 

працівників (лікарів, вузькоспеціалізованих спеціалістів та допоміжного 

персоналу). Також дані системи допоможуть скоротити штат працівників відділу 

медичної статистики, тому що з розвитком технологій обробки даних та 

використанням алгоритмів із суміжних галузей, даний процес дозволяє отримати 



аналіз даних і звіт у будь-якій формі без втручання значної кількості працівників 

та полегшення їхньої роботи. Автоматизовані системи крім попередньо 

перерахованих функцій виконують функції глобального банку даних із 

кластерним зберіганням інформації з елементами шифрування, що на даний час 

в Україні не реалізовано у порівнянні з такими країнами як Швейцарія, Ізраїль, 

Сполучені Штати Америки та іншими країнами, де виділяються значні 

капіталовкладення у інформатизацію медичного процесу. Крім цього даного 

плану програмні продукти об’єктивно впливають на лікувальні, діагностичні, 

адміністративно-господарські та фінансові процеси медичного закладу. 

В період значних реформ у суспільному, економічному та політичному 

житті нашої країни важливого значення набуває вдосконалення організації галузі 

медицини. Починаючи з організації лікувально-профілактичних закладів із 

системою обліку та аналізу використання медичного обладнання, обліку та стану 

медичних приладів, обліку лікарських засобів, а також регулюванням цінової 

політики на необхідні засоби у лікувальному та адміністративно-господарському 

процесах, орієнтовані на їх доступне та розумне використання, що в допоможе у 

переході на страхову медицину. 

Важливість порушених проблем, необхідність теоретичного аналізу і 

практичного обґрунтування визначили вибір теми дипломного проекту, мети, 

завдань та напрямів дослідження, що обумовили актуальність. 

Метою дипломного проектування є створення модуля мобільного додатку 

для електронної реєстрації пацієнтів на прийом до лікарів з використанням 

стандарту HL7.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:  

Дослідити процес автоматизації реєстрації пацієнтів на прийом до лікаря 

та зіставлення розкладу роботи лікаря. 

Проаналізувати стандарт HL7 та визначити особливості використання  

стандарту в мобільному додатку. 



Оглянути та проаналізувати створенні сучасні аналоги програмних 

продуктів та web-ресурсів, що використовуються в медичних закладах. 

Провести вибір мови програмування та платформи Android та на базі даних 

кроків розробити програмний продукт. 

Об’єктом даного проекту є засоби підвищення ефективності організації 

управлінської та лікувальної діяльності закладів сфери охорони здоров’я. 

Предметом дослідження являється автоматизована система реєстрації та 

контролю запису пацієнтів на прийом до лікаря з використанням стандарту  HL7. 

На сьогоднішній час тема дослідження дипломного проекту актуальна, 

оскільки значна кількість часу пацієнти в українських лікувально-

профілактичних закладах витрачається у чергах на прийом до лікаря та 

поширення різноманітних вірусних захворювань трапляється під час того, коли 

здорова людина відвідує лікаря, для профілактичного огляду, проводить час у 

черзі із хворою людиною, що є збудником вірусного захворювання, що 

передається повітряно-крапельним шляхом. Також мобільний додаток являється 

допомогою для лікарів, бо до прийому лікар може проглянути історію 

захворювань пацієнта та поставити більш точний діагноз. Крім постановки 

діагнозу це дозволяє підібрати лікарські засоби, що пришвидшать процес 

одужання та зменшить час проведення у чергах та зменшить психосоматичні 

навантаження (зменшення стресових ситуацій) на організм людини.  

 

 

 

 

  



РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ РЕЄСТРАЦІЇ 

ПАЦІЄНТІВ ТА СТАНДАРТІВ ДОКУМЕНТООБІГУ. 

1.1 Електронна реєстратура. Ососбливості та аналоги 

програмних продуктів та web-технологій. 

Системи віддаленої запису до лікаря з використанням інтернет технології, 

так звані для стислості "Електронна реєстратура" (ЕР), в останні роки стали 

набирати популярність. 

З кожним роком в практичній охороні здоров'я все ширше 

використовуються інформаційні комп'ютерні технології та в останні кілька років 

широкого застосування набувають мобільні технології. Велике значення для 

підвищення якості обслуговування пацієнтів і забезпечення ефективної, 

комфортної роботи медичного персоналу має введення в повсякденну практику 

лікувально-профілактичних установ електронну реєстратуру. 

Концепція e-Health ("електронного здоров'я") передбачає "використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для задоволення 

відповідних потреб громадян, пацієнтів, медичного персоналу, постачальників 

послуг з охорони здоров'я, компаній, що піклуються про стан здоров’я 

працівників, та високопосадовців", збереження та використання цифрових 

даних,  що отриманні і переданні електронним способом, з метою надання 

медичних послуг як на місцях, так і віддалено у відношенні лікувально-

профілактичних закладів. 

Поняття "електронне здоров'я" (eHealth) описує застосування 

інформаційних і телекомунікаційних технологій для виконання широкого 

діапазону функцій, які хвилюють соціальний сектор охорони здоров'я. eHealth 

включає продукти, системи, технології та послуги, що реалізуються на основі 

інтернет- та мобільних додатків . Сюди входять інструменти для керівників 

служб охорони здоров'я і професіоналів, а також персональні системи охорони 

здоров'я для громадян. Прикладами можуть служити мережі медичної 

інформації, електронні медичні картки, системи надання послуг телемедицини, 



портали охорони здоров'я та безліч інших ІКТ-засобів, що допомагають 

попереджати захворювання, проводити аналіз отриманих даних із лабораторних 

приладів, ставити діагноз, проводити лікування, контролювати стан здоров'я і 

спосіб життя громадян. 

Переваги: універсальність (можливість працювати у складі МІС або як 

автономне рішення), масштабованість (систему можна використовувати в якості 

централізованого рішення на місто, або область, або регіон), зручне 

налаштування функціональності: різні перевірки (флюорографія, пацієнти 

диспансеру та пацієнти з хронічними захворюваннями, райони, фінансування і т. 

д., платні послуги, вибір супутніх послуг, введення супровідного листа і т.д.), 

підтримка авторизованого режиму запису лікарем з іншого ЛПУ. 

Суть роботи систем "Електронна реєстратура" полягає в наступному: 

створення програмного продукту чи спеціального сайту, на якому 

відображається розклад роботи лікарів конкретного ЛПУ або групи ЛПУ 

(наприклад, міські та регіональні проекти, що містять розклад роботи відразу 

всіх лікувальних установ). Будь пацієнт за допомогою певного ПЗ чи звичайного 

браузера (а розвинених країнах рішення підтримують і мобільні клієнти - 

смартфони) може зайти на такий сайт чи через додаток і вибрати необхідний 

йому лікувальний заклад, а потім - і необхідного лікаря. 

Здійснивши вибір, пацієнт отримує на екрані розклад роботи даного лікаря 

з інформацією про години прийому, зайнятих і вільних годинах і т.д. Принципи 

вибору лікаря різні, і деякі рішення підтримують відразу декілька таких 

можливостей: просто вибір ЛПУ і лікаря зі списку, вибір фахівця і потім 

доступного ЛПУ, в якому даний фахівець веде прийом, вказівка своєї адреси і 

автоматичне потрапляння в ЛПУ, до якого дана ділянка прив'язаний  чи 

знаходження найближчого закладу і т.д. 

Вибравши зручний для себе вільний час прийому (найчастіше, його 

називають електронним номерком), пацієнт проводить запис на даний час або 

номерок, вказуючи свої ПІБ, телефон або електронну пошту, іноді - місце 

проживання або поліс ОМС. У ряді систем діє перевірка коректності введених 



даних і наявності даного пацієнта в реєстрі застрахованих. Якщо введена 

інформація не збіглася з наявною в базі даних, пацієнтові пропонується 

звернутися в реєстратуру лікарні чи до поліклініки особисто, при використанні 

хмарних технологій чи розподілених мережевих сховищ, «підтягування» даних 

з банку даних. Як правило, розклад в "Електронної реєстратурі" відкривають на 

обмежений час - до 2-4 тижнів. 

Після запису пацієнта на конкретний номерок, у ряду рішень починає 

працювати система оповіщень - через call-центр (коли оператори дзвонять 

пацієнтові і нагадують йому про прийом лікаря), через електронну пошту, SMS-

повідомлення чи відображення сповіщення на мобільному девайсі, що вноситься 

в календар подій. 

Основними принципами роботи електронної реєстратури є: 

вибір схеми організації розкладу роботи лікарів, які ведуть прийом в 

поліклініці; 

можливість гнучкої настройки розкладу лікарів; 

можливість запису пацієнта на прийом до лікаря в широкому часовому 

діапазоні - від одного дня до одного місяця; 

можливість реєстрації первинних і повторних відвідувань в поліклініці, а 

також відвідувань на дому. 

Електронна реєстратура дозволяє використовувати різні форми запису на 

прийом до лікаря - як по телефону, так і через Інтернет або мобільний додаток, 

надаючи населенню можливість планувати відвідування лікаря і з максимальним 

комфортом та за мінімальні втратами часу отримати медичне обслуговування. 

Для запису через Інтернет (мобільний додаток) в розділі "Електронна 

реєстратура" вибираються лікувальний заклад, номер ділянки, лікар-фахівець і 

зручний час відвідування лікаря. 

Запис до лікаря проводиться на найближчі 14 днів з моменту звернення 

згідно з чинним в поліклініці розкладом. Запис до лікарів "вузьких" 



спеціальностей (ендокринолог, невролог, хірург, офтальмолог, уролог, нефролог 

та ін.) Здійснюється в системі "Електронна реєстратура" тільки дільничним 

лікарем або лікарем загальної (сімейної) практики і лише за наявності 

відповідних показань. 

Запис на повторний прийом здійснюється в системі "Електронна 

реєстратура" дільничним лікарем або лікарем загальної (сімейної) практики, 

іншими фахівцями амбулаторно-поліклінічних підрозділів після завершення 

первинного прийому. 

Вхід в програму за допомогою захищеного паролю, тому всі відомості про 

пацієнтів в базі даних електронної реєстратури для зовнішніх користувачів 

недоступні, інформацію отримує тільки медичний працівник і сам пацієнт. 

Передбачений запис на прийом через телефон чи з робочих місць лікарів 

загальної практики, так і через електронну реєстратуру в фойє поліклініки. Запис 

ведеться через інтервали в 15-20 хв протягом робочого часу. Кожні півгодини 

мається "час резерву" для пацієнтів, які потребують термінової консультації 

фахівців, пацієнтів з листком непрацездатності та пацієнтів, що не змогли 

записатися на прийом через електронну реєстратуру. Це час для зовнішніх 

користувачів позначено вікном "зайнято". 

Всі структурні підрозділи поліклініки об'єднані в єдину локальну мережу, 

які в свою чергу об’єднані в глобальну мережу. Координатором всіх даних 

мережі є центри. Інформація про порядок запису до лікарів через електронну 

реєстратуру і саll-центр розміщена в фойє медичного закладу, мобільному 

додатку та на сайті установи. Медичні реєстратори, що працюють в саll-центрі, 

відповідають на дзвінки, дають довідкову інформацію, приймають виклики на 

будинок, записують на прийом через електронну реєстратуру, а також 

здійснюють взаємодію з медичними закладами. 

Організований виїзний прийом вузькими спеціалістами: ендокринологом, 

кардіологом, дерматологом, гінекологом в відділення (офіси) лікаря загальної 

практики. В "Електронний журнал виявленої патології" збирається вся 



інформація від діагностичних служб про пацієнтів, які потребують 

дообстеження, яка передається лікарям первинної ланки. 

Щодня, до початку прийому, медична сестра отримує в реєстратурі 

відомості про записаних пацієнтах. Медичні реєстратори готують амбулаторні 

карти, статистичні талони, які доставляються в кабінет лікаря. З метою 

впорядкування потоків пацієнтів у фойє поліклініки працюють адміністратори, в 

обов'язки яких входить інформування пацієнтів і запис за напрямками 

дільничних лікарів до лікарів "вузьких" спеціальностей. Відповідальними 

фахівцями щодня проводиться актуалізація розкладу роботи лікарів у 

відповідних розділах електронної реєстратури і на сайті установи. 

Регулярно проводиться інструктаж відповідальних фахівців, лікарів 

первинної ланки та сестринського персоналу про роботу з програмним 

забезпеченням "Електронна реєстратура". 

Центр госпіталізації знаходиться в онлайн-зв'язку з приймально-

діагностичним відділенням. Пацієнти, спрямовані лікарем загальної практики 

або дільничним терапевтом на планову госпіталізацію, звертаються в даний 

центр для оформлення первинної медичної документації та отримують пам'ятку 

з зазначенням дати і часу госпіталізації. Безпосередньо в день госпіталізації 

пацієнт звертається в кабінет планової госпіталізації приймально-діагностичного 

відділення і отримує історію хвороби з оформленим титульним листом. При 

цьому скорочується як час оформлення первинної медичної документації, так і 

час перебування пацієнта в приймально-діагностичному відділенні. 

З погляду технічної реалізації всі "Електронні реєстратури" (ЕР) можна 

розділити на 2 великі групи. Перше - це створення дистрибутива і документації, 

що поставляються замовнику для інсталяції та використання в його медичній 

інфраструктурі за класичною схемою продажу ліцензій і послуг на 

впровадження. Замовники отримують таке ПЗ у вигляді джерела для скачування 

з ключем активації, встановлюють і налаштовують (або замовляють цю послугу), 

а потім починають працювати з ЕР зі своїх робочих місць, нерідко із 

застосуванням шлюзу Intranet (внутрішня мережа ЛПЗ для користувачів) - 



Internet (зовнішня частина ЕР, представлена програмним продуктом для 

користувачів). 

Друга - створення в мережі інтернет додатків чи web-ресурсів для оренди 

послуг з їх використання для замовника. У цьому випадку замовник отримує 

право підключитися до вже створеного середовища, створити на ньому опис 

ЛПУ і розклад своєї роботи, а потім використовувати інформацію про записаних 

пацієнтів та отримання відгуків про роботу лікарів. Увага приділяється, що є 

прямий доступ в інтернет до середоища ЕР з робочих місць лікарів для того, щоб 

побачити інформацію про записаних пацієнтів і графік своєї роботи. 

Аналіз функціональних можливостей вже наявних на ринку рішень 

дозволяє сформувати типовий функціонал, який має підтримувати сучасна 

"Електронна реєстратура". 

 

Типовий функціонал "Електронної реєстратури": 

№ Функціональна можливість 

1 Можливість створення "сітки" розкладу роботи лікарів ЛПУ 

2 Підтримка декількох ЛПУ і підрозділів усередині ЛПУ 

3 Можливість переглянути вільні номерки (час) на будь-яку дату і до будь-

якого фахівця і вибрати найбільш підходящий номерок (час) для запису 

4 Пошук лікаря по ПІБ та за фахом 

5 Можливість пошуку дільничного лікаря (ділянки) за вказаними 

контактами чи адресою 

6 Можливість реєстрації пацієнтів в середовищі ЕР і авторизованого 

доступу пацієнта 

7 Можливість пацієнту переглянути прийоми, на які він вже записався 

раніше ("особистий кабінет" пацієнта) 

8 Розширена підтримка ідентифікація пацієнта (по ПІБ, за полісом ОМС) 



9 Розширена можливість вказувати персональні дані пацієнта (крім ПІБ, це 

найчастіше - адреса, номер телефону, електронна пошта) 

10 Можливість роздруківки номерка 

11 Можливість скасування записів 

12 Оповіщення (нагадування) пацієнту про необхідність прийти на прийом 

по e-mail, sms і через Call-центр (оператором) чи сповіщення на мобільному 

телефоні 

13 Функція автоматичного створення "шахматки" (графіка прийому) всіх 

фахівців обраного ЛПУ 

14 Підтримка роботи з ЕР через смартфони (мобільний клієнт) 

15 Підтримка роботи з ЕР через "інфомат" (інформаційний кіоск) 

16 Підтримка виведення інформації на інформаційні табло (монітори) 

17 Інтеграція з госпітальної інформаційною системою  

Також є аналоги системи в інтернеті. "Інтернет-реєстратура" компанії 

"Інтерін" є портальних рішенням, які реалізують інтернет-майданчик для різних 

лікувальних установ, в тому числі мають складну філіальну структуру. Вона 

дозволяє публікувати дані про свою організацію і ресурсах, вести електронний 

розклад прийому консультантів і діагностичних служб, здійснювати пошук 

інформації про ресурси і часу їх прийому, виконувати запис на прийом через 

портал. 

Система інтегрована з МІС "Інтерін PROMIS" і надає широкі можливості 

по конфігурації прав повірки прикріплення, термінів і наявності медичних 

програм обслуговування пацієнтів. Для зареєстрованих користувачів система 

пропонує персональну область - особистий кабінет, де доступна робота з 

виконаними записами на прийом та інші сервісні функції. Система має інтерфейс 

роботи з Інфомат з можливістю друку довільних документів: пам'ятка, талон 

амбулаторного пацієнта, талон на прийом до лікаря, окремо настроюються для 

кожного ЛПЗ. 



Також для кожного ЛПЗ можлива індивідуальна логіка ідентифікації, 

контролю права записи та індивідуальних лімітів. Всі дані налаштовуються в 

профілі ЛПУ системи. Присутня можливість після запису оплати прийоми через 

платіжний термінал в якості підтвердження запису. 

"Електронна реєстратура" компанії "EMCI med" поставляє як програмно-

апаратний комплекс або як окреме програмне рішення. Підтримується запис як 

на платний, так і на безкоштовний прийом. Вся інформація про видані через 

інтернет або в інформаційному терміналі талонах в режимі реального часу 

з'являється в інформаційній системі медичного закладу. 

1.2 Історія та розвиток стандарту HL7 

Термін "Рівень 7" в назві стандарту веде своє походження від Моделі 

взаємодії відкритих систем OSI (Open System Interconnection), прийнятої 

Міжнародною організацією стандартів ISO (International Standards Organization). 

Але це зовсім не означає, що стандарт HL7 повністю задовольняє елементам 

сьомого рівня моделі OSI. Специфікації передачі повідомлень стандарту HL7 

також не спираються на схвалені організацією ISO специфікації низлежащих 

шести рівнів моделі OSI. Однак при цьому стандарт HL7 задовольняє 

концептуальному визначенню взаємодії додатків, прийнятому для сьомого рівня 

моделі OSI. 

У концептуальної моделі OSI функції як комунікаційного програмного 

забезпечення, так і відповідних апаратних засобів поділені на сім шарів, або 

рівнів. Стандарт HL7 зосереджений на питаннях забезпечення взаємодії, 

характерних для сьомого, або прикладного рівня. До них відносяться визначення 

даних, якими треба обмінюватися, тимчасові характеристики обміну, а також 

обмін повідомленнями про специфічних для прикладного рівня помилок 

передачі. Однак у міру необхідності в тексті стандарту іноді згадуються 

протоколи нижчих рівнів моделі OSI з тим, щоб допомогти розробникам 

додатків зрозуміти контекст цього стандарту. Ці посилання можуть виявитися 

корисними при розгортанні систем, створених на основі стандарту HL7. 



Робоча група HL7 Working Group (раніше - комітет HL7) складається з 

добровольців, які працюють над стандартом за свій рахунок або за підтримки 

своїх роботодавців. Членство в Робочій групі HL7 було і залишається відкритим 

для будь-якої особи, яка бажає внести свій внесок у розробку та уточнення 

Стандарту сьомого рівня, призначеного для впровадження мережевих 

технологій в охороні здоров'я. 

В даний час стандарт HL7 визначає взаємодію різних систем, які 

посилають або отримують дані про прикріплення / госпіталізації пацієнта, його 

виписці та переказ (ADT - admission, discharge, transfer), запити цих даних, 

замовлення, результати лабораторних аналізів та діагностичних досліджень, 

рахунки на оплату лікування, а також зміни у файлах, що містять довідково-

нормативну інформацію. У ньому не робиться спроби описати архітектуру даних 

всередині програми, він розрахований на ведення центрального банку даних, а 

також на більш розподілену середу, в якій дані розосереджені по інформаційним 

системам окремих підрозділів. 

Якщо взяти до уваги різноманіття додатків інформаційних систем в 

охороні здоров'я, а також варіації того середовища, в якій надається медична 

допомога, то стає очевидним, що існує набагато більше число видів взаємодії, 

реалізація яких могла б виграти від стандартизації. Ті види взаємодії, що були 

відібрані Робочою групою для стандартизації, були найбільш актуальні для його 

членів, які брали участь у процесі розробки стандарту. У плани Робочої групи 

HL7 входила як підготовка повного стандарту для цих видів взаємодії, так і 

створення фундаментальної основи, на базі якої може здійснюватися підтримка 

інших видів взаємодії. Цей стандарт був пущений в справу і в даний час 

використовується як база для розширення існуючих визначень взаємодії, а також 

для додавання інших визначень. 

Один з очікуваних результатів публікації полягає у залученні до Робочої 

групи HL7 нових членів, які мають свої інтереси в нових, ще недостатньо 

описаних областях. Прикладами таких областей можуть служити: 

а) забезпечення прийняття рішень; 



б) програми для медичних сестер; 

в) деякі допоміжні підрозділи закладів охорони здоров'я; 

г) комп'ютеризована історія хвороби; 

д) інформаційні потреби, асоційовані з системою охорони здоров'я за 

межами надання інтенсивної медичної допомоги. 

Незважаючи на вищевикладене, члени Робочої групи HL7 вважають, що 

обговорюються в цьому стандарті видів взаємодії достатньо для того, щоб їх 

стандартизація принесла істотні вигоди охороні здоров'я. 

Цей документ має наступну структуру. У цю главу включені підставу для 

розробки стандарту, цілі розробки стандарту, а також питання, які Робоча група 

HL7 визнала відносяться до рамкам стандарту і підходу до його розробки. Зміст 

цієї глави має допомогти читачам зрозуміти основу рішень, прийнятих при 

розробці стандарту. Наступні глави відповідно включають: 

а) загальну структуру всіх видів взаємодії, включаючи узагальнений 

інтерфейс запитів; 

б) прикріплення, госпіталізацію, переклад і виписку пацієнтів; 

в) введення замовлень; 

г) системи обліку оплати лікування; 

д) клінічні дані, наприклад, результати лабораторних аналізів, які 

надсилаються як сукупність ідентифікованих елементів даних (а не як видається 

на дисплей текст); 

е) узагальнений інтерфейс для синхронізації файлів, що містять справочно- 

нормативну інформацію (master files). 

 

Цей розділ містить опис концептуальної основи стандарту HL7, методів 

включення в нього місцевих варіацій і виконання еволюційних змін, а також 



способу його структурування, що забезпечує можливість застосування стандарту 

в різних існуючих і майбутніх комунікаційних середовищах. 

 

З березня 1987 зустрічі учасників Робочої групи HL7 проводилися 

приблизно раз на 3-4 місяці для розробки та обговорення специфікацій 

стандарту. Група була розбита на комітети, частина з яких мала функціональну 

спрямованість, а інша частина займалася загальною структурою управління і 

різними адміністративними аспектами діяльності Робочої групи. Ці комітети 

відповідали за авторство глав стандарту HL7 і за їх доопрацювання. Крім того, 

час від часу всередині Робочої групи HL7 формувалися підгрупи за спеціальними 

інтересами, які розробляли ідеї і підтримували окремі перспективи, не охоплені 

будь-яким з існуючих комітетів. Якщо включення в стандарт нової глави за 

результатами роботи підгрупи спеціальних інтересів визнавалося доцільним, то 

підгрупа могла увійти з пропозицією до голови Технічного комітету Робочої 

групи HL7 і до Виконавчого комітету про її перетворення в функціональний 

Технічний комітет. 

За перші три зустрічі була сформована версія 1.0 попереднього стандарту, 

що охоплює загальну структуру взаємодії додатків, ГВП, введення замовлень і 

запити, висновок яких був орієнтований на дисплеї. Хоча система обліку оплати 

лікування визнавалася надзвичайно важливою, тимчасові рамки не дозволили 

включити її в перший варіант попереднього стандарту. Цей варіант був 

представлений на I Пленумі Робочої групи HL7, що проводилася 8 жовтня 1987 

в Tyson's Corner (Вайомінг, США). Версія 2.0 була розроблена на I Пленумі і 

представлена на II Пленумі, що проводився у вересні 1988 року в Tucson. Після 

II Пленуму почалися редагування і перегляд версій 2.1, а тепер версії 2.2. З тих 

пір Робоча група HL7 зросла до 300 осіб, набагато перевершивши початковий 

склад в 12 чоловік, і виконала наступні дії: 

а) уточнила і розширила специфікації в різних функціональних областях. 

б) встановила формальні відносини з кількома іншими організаціями зі 

стандартизації: з комітетом HISPP (Healthcare Information Standards Planning 



Panel) інституту ANSI для координації роботи над стандартами в охороні 

здоров'я, з групою ASC X12N за зовнішніми стандартам обміну електронними 

документами, з групою ASTM E31.11 по стандартам обміну клінічними даними, 

з групою ACR / NEMA DICOM за стандартами, пов'язаним з обміном зображень, 

і по іншим аспектам рентгенологічних та радіологічних інформаційних систем, 

а також з групою IEEE P1157 з обміну медичними даними ("MEDIX"). 

в) модифікувала загальну структуру управління на основі коментарів з тим, 

щоб пристосувати її до широкого спектру комунікаційних середовищ і 

полегшити взаємодію з іншими групами по стандартизації; 

г) додала главу по взаємодії з системами обліку оплати лікування; 

д) додала главу з передачі результатів параклінічних відділень, засновану 

на стандарті ASTM 1238-88 і розроблену за активної прямої участі членів 

комітету ASTM E31.11 

е) створила комп'ютеризований словник усіх елементів даних та інших 

компонентів повідомлень. Частини документа, що містять детальні роздруківки 

цих даних, компонувалися безпосередньо з цього словника. У Додатку А 

наводяться посилання та інша інформація з цього електронного словника даних. 

ж) виявила протиріччя і помилки у версіях 2.0 і 2.1 стандарту. Вони були 

виправлені і документовані у версії 2.2. 

з) у глави з описом введення замовлень і передачі результатів були 

зроблені значні додавання, що забезпечують включення результатів, 

орієнтованих на елементи даних, замовлень в аптеку і адміністративних 

документів. 

і) розширила обсяг підтвердження повідомлень, щоб включити окремий 

режим "підтвердження отримання." Хоча цей режим підтвердження завжди був 

припустимо, його явне виділення дозволяє отримати чітке уявлення про те, яким 

чином стандарт HL7 підтримує будь-яке середовище, в якій існують проміжні 

вузли з певними затримками передачі даних (наприклад, служби 



переадресування повідомлень, "інтерфейсні машини", щоб забезпечити 

поширення повідомлень, і 

к). Можливість передачі негайного підтвердження отримання 

повідомлення дозволяє звільнити систему-відправника від обов'язку піклуватися 

про можливу повторної пересилання повідомлення. 

л) документувала відмінності між визначенням абстрактного 

повідомлення стандарту HL7, яке в чистому вигляді відноситься до сьомого 

(прикладному) рівню, і правилами перетворення абстрактного повідомлення в 

рядок символів, що представляє реальну повідомлення. Ці правила кодування 

фактично являють собою потенційну альтернативу для шостого рівня (рівня 

представлення даних) в тих ситуаціях, коли відсутній відповідний стандарт типу 

Основних правил кодування BER (Basic Encoding Rules), запропонованих в 

стандарті ASN.1. 

 

1.3 Правила кодування в стандарті HL7 

 

Формати повідомлень, запропоновані правилами кодування стандарту 

HL7, складаються з полів даних змінної довжини, відокремлених символом 

роздільника полів. Правила описують, яким чином різні типи даних кодуються в 

полі, і коли дане поле може повторюватися. Поля даних об'єднуються в логічні 

групи, звані сегментами. Сегменти відокремлюються один від одного символом 

роздільника сегментів. Кожен сегмент починається з трьохбуквені 

ідентифікатора, що визначає його призначення в повідомленні. Сегменти можуть 

визначатися як обов'язкові або необов'язкові. Може бути дозволено повторення 

сегментів. Поля даних ідентифікуються в повідомленні за їх положенню 

всередині відповідних сегментів. 

Всі дані подаються у вигляді зображуваних (друкованих) символів таблиці 

ASCII (шістнадцяткові коди від 20 до7E включно). Усі спеціальні роздільники та 

інші спецсимволи, за винятком символу повернення каретки, представляються 

також зображуваними символами таблиці ASCII. 



Правила кодування забезпечують розрізнення відсутнього і порожнього 

значення поля. Відсутнє значення задається двома суміжними разделителями 

поля. Пусте значення задається двома суміжними подвійними лапками. Це 

відмінність важливо в тих ситуаціях, коли передане значення використовується 

для модифікації вже існуючого запису бази даних. Передача порожнього 

значення повинна приводити до заміни існуючого значення поля запису на 

порожнє. Відсутність переданого значення повинно призводити до збереження 

поточного значення поля. Але якщо додаток-одержувач не в змозі обробити 

відсутність значення, то відповідно до правил кодування воно повинно 

трактувати його як існуюче, але порожнє значення. 

Правила кодування встановлюють, що додаток-одержувач повинен 

ігнорувати поля, які присутні в повідомленні, але не очікуються їм, і не 

розглядати цю ситуацію як помилкову. 

 

1.4 Варіації кодування інформації 

 

Призначення стандарту HL7 полягає в стандартизації обміну даними, а не 

прикладних систем, що займаються цим обміном. Це означає, що методи 

застосування стандарту в різних установах можуть істотно відрізнятися. 

Можливість таких відмінностей враховується в стандарті наступним 

чином: 

а) Обов'язкові полями в абстрактному повідомленні є тільки ті, які 

необхідні для забезпечення логіки взаємодії повідомлень або відображення їх 

основного призначення. Багато інших поля вказані, але зроблені 

необов'язковими. 

б) У специфікаціях стандарту передбачена можливість додавати 

повідомлення або частини повідомлень місцевого характеру, використовувані 

лише в конкретному закладі. Відповідні угоди призначені для запобігання 

конфлікту з майбутніми версіями стандарту. 

 

  



1.5 Еволюційні зміни стандарту 

 

Всі стандарти повинні еволюціонувати у міру зміни додатків, для яких 

вони призначені, і накопичення досвіду використання цих додатків. З 

урахуванням цієї обставини стандарт HL7 включає ідентифікатор версії 

протоколу в усі повідомлення. 

Нові трансакції або елементи даних будуть додаватися до операційному 

середовищі стандарту HL7 у зв'язку зі зміною самого стандарту або внаслідок 

змін у його локальних реалізаціях відповідно до встановлених у стандарті 

правилами. Важливо, щоб ці зміни могли бути реалізовані в конкретній системі 

без одночасної зміни всіх додатків, з якими ця система обмінюється 

повідомленнями. У зв'язку з цим особливу важливість має та частина правил 

кодування стандарту HL7, яка відноситься до відсутніх полях і полях, отримання 

яких не очікувалося. За цими правилами, нові поля спочатку можуть бути додані 

в системі-відправника або системі-джерелі повідомлень; система-одержувач 

буде ігнорувати нові поля до тих пір, поки в неї не будуть внесені відповідні 

зміни. Ці правила також дозволяють спочатку вносити зміни в систему- 

одержувач. Поки система-відправник не буде відповідним чином змінена, у 

системи-отримувача не буде нового поля в повідомленні і, отже, вона буде 

звертатися зі значенням цього поля як з відсутнім. 

Аналогічним чином правила кодування стандарту HL7 підтримують зміни 

в довжинах полів. Межі полів задаються в повідомленні не довжиною поля, а за 

допомогою спеціального роздільник. Зміна довжини поля не викличе змін в 

процедурі, використовуваної для пошуку наступних полів. 

1.6.4 Застосування стандарту до обміну файлами (пакетній обробці) 

 

Хоча стандарт HL7 визначений у термінах моделі клієнт-сервер 

(віддаленого доступу), тим не менше він рівною мірою докладемо до обміну 

файлами. Одне або більше повідомлень можуть бути оброблені відповідно до 

правил кодування, згруповані в файл і передані на зовнішніх носіях інформації, 

за допомогою протоколів FTAM, FTP, Kermit, або будь-якого іншого протоколу. 



У розділі 2 дається опис загальних механізмів стандарту HL7 для пакетної 

обробки повідомлень. 

 

1.6 Зв'язок з іншими протоколами 

 

При розробці стандарту YL7 значна увага приділялася його зв'язкам з 

іншими протоколами. При цьому розглядалися три основні питання: 

а) які зв'язки між протоколом HL7 і протоколами попереднього 

(сервісного) рівня? Для дотримання суворого відповідності моделі взаємодії 

відкритих систем OSI, стандарт HL7 не повинен включати в себе будь-які 

функції цих протоколів. Ця вимога можна було б посилити, щоб уникнути 

включення в стандарт HL7 деяких елементів сьомого рівня моделі OSI, що мають 

функціональні еквіваленти на шостому, сервісному рівні. 

Однак метою Робочої групи HL7 була підтримка електронного обміну 

інформацією в охороні здоров'я при використанні широкого спектра 

комунікаційних середовищ, включаючи і значно менш повні в порівнянні з 

моделлю OSI. 

б) які зв'язки між протоколом стандарту HL7 та іншими протоколами 

прикладного рівня? Для зіставлення представляють інтерес такі протоколи, як 

ASC X12 для електронного обміну документами, стандарти ASTM 1238-88 для 

передачі результатів лабораторних тестів, стандарти ACR / NEMA DICOM для 

передачі зображень та стандартизації інших аспектів інформаційних систем 

рентгенологічних та радіологічних відділень, а також стандарти IEEE P1157 для 

обміну медичними даними ("MEDIX"). 

в) які зв'язки між стандартом HL7 і різними приватними протоколами, що 

використовуються в даний час в охороні здоров'я? 

 

1.7 Протоколи попереднього рівня 

 

Правила кодування стандарту HL7 істотно відрізняються від Основних 

правил кодування BER (Basic Encoding Rules) стандарту ASN.1, описаних у 



документах CCITT X.409, X.209 та ISO 8825, або тих правил, що прийняті в 

протоколах LU6.2 або RPC. Це викликано наступними причинами: 

а) за визначенням, правила кодування стандарту HL7 повинні 

застосовуватися в середовищі, в якому не передбачено програмне забезпечення 

для декодування. У зв'язку з цим прикладні програмісти повинні самостійно 

розробляти програмне забезпечення, призначене для обробки повідомлень, 

закодованих відповідно до зазначених правил. 

б) правила кодування в згаданих вище протоколах припускають, що 

протоколи нижнього рівня є прозорими (тобто всі коди символів можуть бути 

передані без якої-небудь зміни на нижніх рівнях). Це припущення нерідко не 

виконується в комунікаційних середовищах, які проте мають обслуговувати 

стандарт HL7. При цьому методи реалізації прозорості протоколів нижнього 

рівня досить складно реалізуються в деяких існуючих прикладних середовищах. 

Система позначень, прийнята для опису формату повідомлень в стандарті 

HL7, не збігається з Основними правилами кодування BER (Basic Encoding 

Rules) Нотації абстрактного синтаксису ASN.1 (Abstract Syntax Notation), 

використовуваних в стандартах ISO і MEDIX. Це викликано тим, що мова 

синтаксису ASN.1 вельми багатий, а формати повідомлень стандарту HL7 дуже 

прості, і в результаті, якщо визначити повідомлення стандарту HL7, 

використовуючи ASN.1, то ці визначення виявляться перевантаженими і 

важкими для сприйняття. Такі визначення важко пояснити прикладним 

програмістам, які не вчилися ні рекурсивним мов взагалі, ні мови ASN.1 зокрема. 

На відміну від інших комунікаційних середовищ високого рівня, в нашому 

випадку немає навіть згадки про асоціації, не пов'язаних з передачею 

повідомлення від клієнта до сервера і отримання відповіді, що цілком відповідає 

моделі клієнт-сервер. 

У тих випадках, коли стандарт HL7 використовується в мережевому 

середовищі, адресація повідомлень є окремим питанням. Це рівним чином 

відноситься як до мереж, побудованим за стандартом ISO, так і до нестандартних 

мережам. Хоча в стандарті HL7 не запитує спосіб адресації, в ньому передбачено 

ряд полів даних, значеннями яких можуть бути такі адреси. Такі поля, як 



Додаток-одержувач (Receiving Application), Організація-одержувач (Receiving 

Facility) і Ідентифікатор обробки (Processing ID) присутні в заголовку всіх 

повідомлень стандарту HL7. Поле Організація-одержувач розраховане на 

середовища, в яких кілька примірників одного і того ж додатки можуть 

виконуватися на одній і тій же комп'ютерній системі чи в одній і тій же мережі 

для потреб різних установ чи інших структурних одиниць. Поле Ідентифікатор 

обробки використовується в ситуації, коли один і той же додаток може 

виконуватися на даному комп'ютері в різних цілях. Рекомендованими 

значеннями цього поля є Виробництво, Навчання й Налагодження. 

Робоча група HL7 НЕ стандартизує значення полів Додаток-одержувач і 

Організація-одержувач (Receiving Facility), оскільки системи кодування їх 

значень занадто тісно пов'язані з загальною архітектурою додатків, що 

використовуються даною організацією. Для їх подання в якості елементів 

асоціацій керуючих послуг (Association Control Service Element) стандарту ISO, 

ці значення повинні бути зареєстровані як Точки службового доступу (Service 

Access Points) стандарту ISO. 

 

1.8 Інші прикладні протоколи 

 

Робоча група HL7 приділила значну увагу взаємозв'язкам протоколу HL7 

та інших протоколів. В даний час вживаються значні зусилля по встановленню 

відповідних контактів, а саме: 

а) Протокол ACR / NEMA DICOM. Робоча група HL7 встановила 

багатообіцяючі зв'язку з робочою групою ACR / NEMA DICOM. Обидві робочі 

групи є членами підкомітету HISPP MSDS інституту ANSI. 

б) Стандарти ASC X12 для обміну електронними документами. Ім'я X12 

присвоєно сімейства стандартів, що пропонують як загальні, так і приватні опису 

для обміну даними всередині значного числа галузей. Правила кодування 

стандарту HL7 ведуть своє походження від стандартів X12, хоча між ними і є 

деякі відмінності. Це пов'язано з необхідністю враховувати в стандарті HL7 

онлайновий обмін індивідуальними трансакціями по локальних мережах 



комп'ютерів. Дане відмінність і деякі інші прикладні аспекти і викликають 

відмінності від стандартів X12. Комітет X12 нещодавно прийняв рішення 

слідувати правилам кодування стандарту ЕДІФАКТ-ООН (UN / EDIFACT) для 

всіх стандартів X12, випущених в 1995 році та наступних роках. Проте в даний 

час це рішення не вимагає ретроспективного перегляду всіх існуючих стандартів 

X12 за розділами трансакцій. 

В даний час бурхливо активізувалося використання трансакцій стандарту 

X12N, що полегшують обмін рахунками на оплату лікування та інформацією про 

грошові перекази, а також координацію страхових виплат, реєстрації клієнтів та 

верифікації. Робоча група HL7 взяла до відома, що всі ділові трансакції між 

установами, що зачіпають обмін рахунками, виплати та іншу фінансову 

інформацію відносяться до сфери діяльності страхового підкомітету ASC X12N. 

Як Робоча група HL7, так і підкомітет ASC X12N є членами Підкомітету 

розробників стандартних повідомлень HISPP Messaging Standards Developers 

Subcommittee інституту ANSI. 

У лютому 1994 року Робоча група HL7 та Комітет X12 підписали угоду про 

"посилення координації робіт і визначенні технічних питань, які мають бути 

гармонізовані. Обидві групи домовилися перейти на відповідний рівень 

узгодження пересічних робіт, залучаючи користувачів і учасників процесу 

стандартизації та враховуючи вимоги очікуваної реформи охорони здоров'я . " 

З тих пір Робоча група HL7 та Комітет X12 створили дві структури для 

вирішення завдання гармонізації: (1) Координаційно-керуючий комітет HL7 - 

X12N (функції контролю) і (2) Спільний координуючий комітет HL7 - X12N для 

розробки та реалізації планів по досягненню гармонізації. Обидва комітету вже 

провели зустрічі в 1994 році і продовжать свою роботу в 1995 році. 

в) Стандарт ASTM 1238.88 для передачі результатів лабораторних аналізів 

(Laboratory Data Reporting). Активна взаємодія між Комітетом ASTM і Робочою 

групою HL7 призвело до невеликих змін в специфікації ASTM, поліпшує 

сумісність, до змін у специфікаціях управління в стандарті HL7, також 

спрямованим на поліпшення сумісності, а також до розробки цілої глави 

стандарту, Передача результатів параклінічних відділень, яка була розроблена 



спільно на основі стандартів ASTM. Ця взаємодія тепер доведено до стану, при 

якому кожна з двох зазначених вище груп по стандартизації має дозвіл вільно 

використовувати у своїх публікаціях не тільки витримки, а й "повне" зміст робіт 

із стандартизації, які виконуються іншою групою. 

Деякі відмінності між цими стандартами в основному пов'язані з 

термінологією, обраної для опису фактичного змісту повідомлень. Наприклад, в 

стандартах ASTM термін "роздільник підполя" (sub-field delimiter) зазвичай 

використовується для розділення повторів однорідних значень. У стандарті HL7 

це поняття називається "роздільником повторів" (repetition separator). Як Робоча 

група HL7, так і Комітет ASTM є членами Підкомітету розробників стандартних 

повідомлень HISPP Messaging Standards Developers Subcommittee інституту 

ANSI (HISPP MSDS). 

г) Стандарт IEEE P1157 ("MEDIX"). Комітет MEDIX визначає рамки 

протоколу прикладного рівня аналогічно стандарту HL7, але при цьому строго 

спирається на стек протоколів ISO, включаючи елемент сервісу віддалених 

операцій ROSE (Remote Operation Service Element). На відміну від цього стандарт 

HL7 не залежить від ROSE і не використовує нотацію синтаксису BER стандарту 

ASN.1. Незважаючи на відмінність підходів, Робоча група HL7 регулярно 

взаємодіє з Комітетом MEDIX. Вона прийняла для стандарту HL7 формат, який 

відносно незалежний від обраних правил кодування і легко дозволяє виконати 

перетворення в нотацію ASN.1. Визначені таким чином трансакції повинні бути 

безпосередньо стерпні на мову визначень стандарту MEDIX, а повідомлення, що 

передаються в рамках трансакцій і закодовані за правилами стандарту HL7, 

повинні бути трансльованими в кодування на основі правил BER. Це має 

полегшити створення шлюзів між стандартом HL7 і його майбутнім оточенням. 

Крім того, Робоча група HL7 та Комітет MEDIX домовилися про 

направлення конвергенції стандартів, яке повинно здійснюватися на рівні 

визначення абстрактного повідомлення стандарту HL7. Далі, Комітет MEDIX 

погодився використовувати визначення абстрактного повідомлення версії 2.1 

стандарту HL7 як відправну точку для визначень повідомлень в стандарті 

MEDIX. Як Робоча група HL7, так і Комітет MEDIX є членами Підкомітету 



розробників стандартних повідомлень HISPP Messaging Standards Developers 

Subcommittee інституту ANSI. 

 

1.9 UMLS 

 

Unified Medical Language System уніфікована мова медичних систем є 

спробою створити універсальний довідник медичного знання в найбільш 

широкому можливому сенсі з використанням найбільш ефективних методів 

створених в області комп'ютерної обробки знань. Розробка розпочата в 1986 році 

в національній Медичної Бібліотеці США. Використовуються такі потужні 

поняття як семантичне подання та обробка медичних знань, створені і постійно 

розвиваються онтології для опису всіх можливих предметних областей 

складових універсум медичних знань, для розширення можливостей UMLS 

застосовується семантика лямбда - числення, а також використовуються великі і 

по можливості найбільш детальні ER-схеми постійно удосконалюються з 70-х 

років 20 століття. 

У наступній таблиці наведено структуру UMLS і її положення в загальній 

ієрархії складових стратегічну медичну ініціативу США. 

UMLS містить в собі три бази знань: (knowledge source): Метатезаурус, 

Семантична Мережа, SPECIALIST-лексикон. 

Основними цілями UMLS є: 

Створення вичерпних інтелектуальних компонент медичних 

інформаційних систем; 

Сприяння безоплатного розповсюдження розроблених процедур та 

інтелектуальних компонент в середовищі професійних розробників для 

стандартизації термінології, спеціалізованих словників і класифікаційних схем 

при створенні помилкових систем відносяться до електронного забезпечення 

медичних процесів на рівні держави; 

База знань уніфікації мовного середовища. 

 

  



РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ 

ДОДАТКІВ 

2.1 Мова програмування JAVA 

Java - об'єктно-орієнтована мова програмування, розроблений компанією 

Sun Microsystems (в подальшому придбаної компанією Oracle). Програми Java 

зазвичай компілюються в спеціальний байт-код, тому вони можуть працювати на 

будь-якій віртуальній Java-машині (JVM) незалежно від архітектури 

комп'ютерної плати. Програмне забезпечення на Java дозволяє грати в мережеві 

ігри, спілкуватися з людьми по всьому світу, підраховувати відсотки за 

іпотечними кредитами та для прегляду трьохвимірних зображень. Додатки, що 

написані на Java і доступ до яких можна отримати з браузера, називаються 

"аплетами". Великі компанії також використовують аплети Java для інтранет-

додатків і для систем електронної комерції. 

Універсальність, ефективність, портативність платформ і безпека в Java 

робить дану технологію ідеальним вибором для мережевих обчислень. Від 

портативних комп'ютерів до центрів збору даних, від ігрових консолей до 

комп'ютерів, які використовуються для наукових розробок, від сматфонів до 

мережі Internet. 

Сфери застосунку технології Java представлена наступними категоріями:  

• створення програмних продуктів для декстопів та лептопів без підтримки 

мережевих технологій; 

• написання додатків для мобільних пристроїв та телефонів; 

• написання серверних додатків орієнтованих на серверні та мережеві 

технології; 

• програмування плат промислового та побутового призначення ( 

приставки, принтери, веб-камери, навігаційні системи для автомобілів, 

термінали для проведення лотерей, медичні пристрої, автомати для оплати 

паркування та багато іншого). 



Remote Method Invocation (RMI) - програмний інтерфейс виклику 

віддалених методів у мові Java. 

Інтерфейси Java не містять виконуваного коду. RMI підтримує два класи, 

що реалізують один і той же інтерфейс. Перший клас є реалізацією поведінки і 

виконується на сервері. Другий клас працює як проміжний інтерфейс для 

видаленої служби і виконується на клієнтській машині. Це показано на наступній 

діаграмі. Клієнтська програма викликає методи проксі-об'єкта, RMI передає 

запит на віддалену JVM і направляє його в реалізацію об'єкта. Будь повертаються 

з реалізації значення передаються назад в проксі-об'єкт і потім в клієнтську 

програму. 

RMI-додатки часто включають в себе дві окремі програми: сервер і клієнт. 

Типове серверний додаток створює деякі віддалені об'єкти, робить посилання на 

них доступними і чекає, коли клієнти викличуть методи цих віддалених об'єктів. 

Типове клієнтське додаток отримує віддалену посилання на один або більше 

віддалених об'єктів на сервері, а потім викликає їх методи. RMI забезпечує 

механізм, за допомогою якого сервер і клієнт зв'язуються і передають 

інформацію туди і назад. Такий додаток іноді називають розподіленим об'єктним 

додатком. 

Однією з центральних і унікальних можливостей RMI є його здатність 

"викачувати" байткода (або просто код) з класу об'єкта, якщо клас не визначений 

у віртуальній машині одержувача. Типи і поведінки об'єкта, раніше доступного 

тільки на віртуальній машині сервера, може бути перекачати на іншу, можливо, 

віддалену віртуальну машину. RMI передає об'єкти по їх дійсного типу, так що 

поведінка таких об'єктів не змінюється, коли вони посилаються на іншу 

віртуальну машину. Це дозволяє новим типам бути введеним на віддаленій 

віртуальній машині, що динамічно розширює поведінку програми. Обчислювач, 

який є прикладом у цьому розділі, використовує здатність RMI вводити нову 

поведінку в розподілену програму. 

У мові Java вказівники відсутні, тому програміст не повинен явно 

управляти пам'яттю, в порівнянні з мовою програмування С/С++. Виділення і 



звільнення пам'яті виконуються автоматично, структуровано і з точним 

дотриманням узгодження типів. Для звільнення невикористовуваної пам'яті 

замість явних програмованих операцій застосовується механізм збірки сміття 

(дефрагментація пам'яті). При цьому усувається можливість помилок розподілу 

пам'яті і потенційні проблеми з безпекою. При ручному виділення та звільнення 

пам'яті можливі нелегальні операції дублювання, клонування та захоплення 

повноважень доступних об'єктів, а також порушення цілісності даних. 

Головною і можливо самою головною ососбливістю, що на даний час існує 

в технології мови програмування Java являється використання інтерфейса 

прикладного програмування Java API. 

Java Application Programming Interface (Інтерфейс прикладного 

програмування), або Java API - це набір класів, розроблених компанією Sun для 

роботи з мовою Java. Даний інтерфейс допомагає при створенні власних класів, 

аплетів і додатків. Використовуючи вже готові класи, можна написати Java-

додаток довжиною всього в кілька рядків на відміну від сотень програмних 

рядків, необхідних для створення програми на С. 

Класи в Java API згруповані в пакети, в яких можуть бути по кілька класів 

і інтерфейсів. Більше того, кожен елемент може також мати різні властивості, 

наприклад, поля та / або методи. 

Хоча програми на Java можна писати, майже нічого не знаючи про Java 

API, кожен створюваний клас буде залежати щонайменше від одного класу API, 

за винятком класу java.lang.object, що є породжує класом для всіх інших об'єктів. 

Тому при проектуванні складніших програм, що працюють з рядками, сокетами 

і графічними інтерфейсами, дуже важливо знати, які об'єкти вже створені і які 

властивості цих об'єктів. 

  



2.2 Ключові особливості Android 

Android це унікальна операційна система. Розробник додатків повинен 

знати її особливості та нюанси для отримання хорошого результату. Існують 

деякі труднощі, які потрібно враховувати при розробці. Перерахую їх коротко: 

Додаток вимагає для установки в два рази (або навіть в чотири) більше 

місця, ніж оригінальний розмір програми; 

Швидкість роботи з файлами на вбудованої флеш-карті падає в десятки 

разів при зменшенні вільного місця; 

Кожен процес може використовувати до 16 Мб (іноді 24 Мб) оперативної 

памяті. Утворений на базі Linux. Між додатком і ядром лежить шар API і шар 

бібліотек на нативному коді. Додаток виконується на віртуальній машині Java 

(Dalvik Virtual Machine). 

В Android можна запускати велику кількість додатків. Але одне з них є 

головним і займає екран. Від поточного додатка можна перейти до попереднього 

або запустити нове. Це схоже на браузер з історією переглядів. 

Кожен екран користувацького інтерфейсу представлений класом Activity в 

коді. Різні Activity містяться в процесах. Activity може навіть жити довше 

процесу. Activity може бути призупинена і запущена знову зі збереженням всієї 

потрібної інформаціі. Використовується спеціальний механізм опису дій 

заснований на Intent. Коли потрібно виконати дію (зробити дзвінок, надіслати 

листа, показати вікно), викликається Intent. 

Також Android містить сервіси подібні демонам в Linux для виконання 

потрібних дій у фоновому режимі (наприклад, програвання музики). Для обміну 

даними між додатками використовуються Content providers (провайдери вмісту). 

 

2.3 Загальна схема роботи програми Android 

Додатки для Android в своїй роботі використовують вікна (аналогічно 

Windows), проте в даній системі вищевказані вікна носять іншу назву - Activity. 



Як і в Windows, кожне вікно має свій життєвий цикл і свої особливості. При 

створенні нового вікна викликається метод onCreate (), при розробці даний метод 

перевизначається і в ньому відбувається ініціалізація додатка і його компонентів. 

Далі викликаються методи onStart () і onResume (). Обидва методи викликаються 

перед відображенням вікна при його створенні, або відновленні (при 

перемиканні з іншої програми, при розгортанні згорнутого додатки і тп). При 

згортанні викликаються методи onPause () і onStop (). При закритті програми і 

вікна викликається onDestory (), у цьому методі можна зберегти дані і параметри. 

Повний опис та послідовність виклику методів можна знайти на офіційному 

сайті. Загальна схема життєвого циклу програми для Android представлена на 

малюнку 2. 

 

Рисунок 2 - Життєвий цикл програми для системи під управлінням Android  

  



2.4 Основні переваги Android 

 

 Більше 70 тисяч безкоштовних програм на Android Market (на даний 

момент). 

 Зручний інтерфейс, що настроюється. 

 Документи і пошта завжди доступні. 

 Висока швидкість роботи: завантаження фото і відео за секунди, 

перегляд фільмів без затримок. 

 Швидкий і легкий доступ в інтернет через браузер Google. 

 Карти Google. 

 Qwerty-екранна клавіатура. 

 Доступ до популярних соціальних мереж. 

 Величезна кількість ігор. Ігри по бездротовому з'єднанню. 

 Фото, відео і музичні редактори. 

 Сервіси Google: Gmail, Gtalk, Maps, Youtube. 

 Надійна підтримка. 

 Android модний тренд, який користується величезним попитом 

 

  



2.5 Середовище розробки 

В якості середовища для розробки програми була обрана Android Studia 

компанії IntelliJ IDEA. Існує безліч середовищ розробки, але дана була обрана по 

численних рекомендацій серед програмістів і зважаючи на її зручного 

графічного інтерфейсу і засобів налагодження. На малюнках 3,4 представлений 

зовнішній вигляд середовища розробки. 

 

 

Рисунок 3 - Зовнішній вигляд середовища розробки програми 

На малюнку вище представлений базовий вид середовища розробки. Як 

видно з малюнка, середа розділена на 3 робочих області, колонка зліва містить 

менеджер фалів проекту і надає швидкий доступ та зручну навігацію по 

додаткам, що розробляються, класам і ресурсам. Середній блок містить вкладки 

з відкритими для редагування файлами. Правий блок містить екрани або екран, 

що має вигляд додатку, що розробляється. Також у даний блок можна 

переміщати графічні позначення елементів Activiti, які автоматично генеруються 

у програний код 

Середовище підтримує систему «Code injetion», дана система дозволяє 

редагувати фрагменти коду з прив'язкою до різних мов. Для прикладу: у додатку 

використовується база даних, в цьому випадку можнапідключити мову «SQL» до 



проекту, і редагувати запити, збережені як рядки в java коді, як в редакторі sql 

запитів. Аналогічно можна редагувати html фрагменти і тд. 

У разі використання розширеного, ми отримуємо додаткову панель 

розробника. У вміст даної панелі входять: 

 Панель інструментів для налагодження програми (c); 

 Панель контролю потоків додатки (b); 

 Консоль; 

 Панель логу (відображає лог додатки (d); 

 Панель системи контролю версій (e); 

 Результат пошуку «використання елементів» (a); 

 Системні повідомлення; 

 Панель елементів ToDo (f). 

На рисунку нижче представлені деякий з перерахованих панелей. 

 

 Рисунок 4 - Елементи UI середовища розробки в розширеному режимі 

2.6 Мова розмітки інтерфейсу XML 

XML (Extensible Markup Language) - це нова SGML-похідна мова розмітки 

документів, що дозволяє структурувати інформацію різного типу, 

використовуючи для цього довільний набір інструкцій. Розробники Інтернет та 

мобільних додатків, які намагаються використовувати на практиці нову 



технологію, можуть зацікавити конкретні питання, пов'язані з проблемами 

створення, обробки XML-документів, їх відображення на стороні клієнта. 

Сьогодні XML може використовуватися в будь-яких додатках, яким 

потрібна структурована інформація - від складних геоінформаційних систем, з 

гігантськими обсягами переданої інформації до звичайних "однокомпьютерних" 

програм, що використовують цю мову для опису службової інформації. При 

уважному погляді на навколишній нас інформаційний світ можна назвати безліч 

завдань, пов'язаних зі створенням та обробкою структурованої інформації, для 

вирішення яких може використовуватися XML: 

 

В першу чергу, ця технологія може виявитися корисною для розробників 

складних інформаційних систем, з великою кількістю додатків, пов'язаних 

потоками інформації самої різної структурою. У цьому випадку XML - 

документи виконують роль універсального формату для обміну інформацією 

між окремими компонентами великої програми. 

XML є базовим стандартом для нової мови опису ресурсів, RDF, що 

дозволяє спростити багато проблем в Web, пов'язані з пошуком потрібної 

інформації, забезпеченням контролю за вмістом мережевих ресурсів, створення 

електронних бібліотек і т.д. 

Мова XML дозволяє описувати дані довільного типу і використовується 

для представлення спеціалізованої інформації, наприклад хімічних, 

математичних, фізичних формул, медичних рецептів, нотних записів, і т.д. Це 

означає, що XML може служити потужним доповненням до HTML для 

поширення в Web "нестандартної" інформації. Можливо, в найближчому 

майбутньому XML повністю замінить собою HTML, принаймні, перші спроби 

інтеграції цих двох мов вже робляться (специфікація XHTML). 

XML-документи можуть використовуватися в якості проміжного формату 

даних в триланкових системах. Зазвичай схема взаємодії між серверами додатків 

і баз даних залежить від конкретної СУБД і діалекту SQL, використовуваного 



для доступу до даних. Якщо ж результати запиту будуть представлені в деякому 

універсальному текстовому форматі, то ланка СУБД, як таке, стане "прозорим" 

для програми. Крім того, сьогодні на розгляд W3C запропонована специфікація 

нової мови запитів до баз даних XQL, який в майбутньому може стати 

альтернативою SQL. 

Інформація, що міститься в XML-документах, може змінюватися, 

передаватися на машину клієнта і оновлюватися по частинах. Розробляються 

специфікації XLink і Xpointer поволіт посилатися на окремі елементи документа, 

c урахуванням їх вкладеності і значень атрибутів. 

Використання стильових таблиць (XSL) дозволяє забезпечити незалежне 

від конкретного пристрою виведення відображення XML- документів. 

XML може використовуватися в звичайних додатках для зберігання і 

обробки структурованих даних в єдиному форматі. 

XML-документ являє собою звичайний текстовий файл, в якому за 

допомогою спеціальних маркерів створюються елементи даних, послідовність і 

вкладеність яких визначає структуру документа і його зміст. Основною 

перевагою XML документів є те, що при відносно простому способі створення 

та обробки (звичайний текст може редагуватися будь-яким тестовим процесором 

і оброблятися стандартними XML аналізаторами), вони дозволяють створювати 

структуровану інформацію, яку добре "розуміють" комп'ютери [7]. 

 

HL7v2 

 

Позитивні сторони: 

• Типи даних стандарту HL7v2 досить виразні і дозволяють пересилати 

довільно структуровані об'єкти. В результаті, існуюча, заснована на HL7v2, 

інфраструктура може бути використана для передачі різних, семантично багатих, 

даних. [Це навіть більшою мірою відноситься до HL7v3, однак там це не 

згадується.] 



• Сегменти, додані в пізніших версіях, в основному дозволили уникнути 

необхідності визначати додаткові сегменти користувачем. 

• Простота використання і широке поширення сприяє подальшому 

використанню і порівняно недорогий реалізації сторонніми вендорами. 

[Порівняння не враховує тих, хто починає з чистого аркуша.] 

 

Негативні сторони: 

• Опціонально і неоднозначність у тлумаченні сегментів повідомлення 

гальмує загальну сумісність, для успішного обміну повідомленнями необхідна 

попередня домовленість між контрагентами. 

• Відсутність явної семантики ускладнює обмін повідомленнями. Відсутні 

кошти опису смислового контенту крім того, що жорстко прописаний в 

стандарті. Неможливо встановити відносини між різними частинами 

повідомлення. 

• Регіональні реалізації досягли обмеженого успіху. [І як це узгоджується з 

їх же твердженням про простоту використання і широке поширення?] 

• Проблеми з конфіденційністю і правами доступу [consent structures], 

необхідні для ЕМК. [Ці проблеми можуть бути звалені наприклад на SOAP в тілі 

якого передається HK7 повідомлення.] 

• Засоби вираження HL7v2 недостатні для кодування складних клінічних 

досліджень. [Питання - чи потрібно передавати повідомлення зі складними 

клінічними дослідженнями?] 

  



РОЗДІЛ 3 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ МОДУЛЯ 

ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НА МОБІЛЬНИХ ГАДЖЕТАХ 

 

3.1 Особливості реалізації модуля електронної реєстрації 

пацієнтів   

Модуль електронної реєстрації реалізований мобільним додатком на 

платформі Android, версії 4.0 (Ice Cream Sandwich), API 14. Особливість даної 

платформи полягає в тому, що дана версія встановлена на 87,5% мобільних 

гаджетах. Крім того даний мобільний додаток підтримується на наступних 

версіях вище 4.0. У версії Ice Cream Sandwich API 14 уже в мобільних системах 

покращена багатозадачність, а також у даній оболонці вже підтримується 

інтерграція з різноманітрим обладнанням (Open Accessory API), підтримка Wi-

Fi Direct, що дозволяє підключатися між пристроям без додаткової точки 

доступу (роутера), та, в порівнянні з попередніми версіями Android, 

відбувається повна підтримка шифрування апаратної частини мобільного 

пристрою, що покращує захист від крадіжки інформації. 

3.2 Аналіз вимог для програмного продукту 

Найменування програми: «Електронна медична картка пацієнта на 

платформі Android 4.0. Модуль електронної реєстрації пацієнтів на прийом до 

лікаря» 

Призначення та область застосування : програмний продукт призначений 

повинен виконувати наступні функції:   

- запис пацієнта на прийом до лікаря в будь-яке відділення, будь-який 

медичний заклад, до будь-якого спеціаліста (лікаря) з вибором 

найближчих медичний закладів або вибір із представлених медичних 

закладів; 

- запис пацієнта на будь-які процедури, які були назначені лікарем; 

- запис пацієнта на інструментальні, діагностичні чи лабораторні 

дослідження; 



- ознайомлення з графіком роботи ЛПУ та вибраного лікаря; 

- електронне підтвердження з записом на прийом до лікаря; 

- запис події відвідування лікаря у календар подій та синхронізація 

його з мобільним гаджетом; 

- система сповіщення про запис на прийом до лікаря; 

- перевірка та внесення нових даних у базу пацієнтів того чи іншого 

медичного закладу; 

- передача даних пацієнта лікарю, що допоможе точніше поставити 

діагноз. 

Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми. Надійне 

(стійке) функціонування програми має бути забезпечене виконанням 

Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких наведено 

нижче:  

а) організація безперебійного живлення технічних засобів;  

б) використання смартфону на платформі Android 4.0; 

Цільова аудиторія – це передусім люди, які намагаються мінімізувати 

витрати часу на черги в лікувальних закладах та лікарі, які зможуть 

ознайомитися з історією хвороб пацієнта і в свою чергу зробити уточнені при 

постановці діагнозу. 

Визначення моделі життєвого циклу розробки програмного продукту 

Проект - це унікальний процес, у ході виконання якого отримують 

унікальний продукт. Таким чином, для розробки продукту в проекті, швидше за 

все повинен застосовуватися унікальний процес. Замість створення кожного 

проекту «з нуля», менеджер проекту може скористатися узагальненої, 

перевіреної на практиці методикою, адаптувавши її для конкретного проекту. 

Як правило, завжди є можливість вибору серед кількох «початкових» життєвих 

циклів. 



Вибір та адаптація життєвого циклу розробки проекту впливає на методики 

розробки продукту. На вибір методів і інструментальних засобів також може 

впливати вибір життєвого циклу. 

На основі аналізу вимог та вимог до вхідних і вихідних даних ПП 

обирається спіральна модель ЖЦ розробки ПП. Ця модель найбільш реально 

відображає розробку ПП і дозволяє враховувати ризики на кожному витку 

спіралі. 

Опис використаних технологій 

Під час розробки продукту було використано та впроваджено такі 

технології: 

PostgreSQL – це реляційна база даних. PostgreSQL - це програмний продукт 

з відкритим вихідним кодом і вільною (в прямому сенсі цього слова) ліцензією. 

Однією з основних цілей, яка була поставлена при розробці PostgreSQL є 

відповідність стандартам. PostgreSQL дуже строго дотримувався ANSI SQL-92, 

SQL-99 (SQL-2 і SQL-3, відповідно), а тепер і ANSI SQL: 2003. Мало кому11 

вдається похвалитися подібним відповідністю стандартам. На додаток до 

стандартів PostgreSQL підтримує безліч корисних розширень. Прикладом 

дрібного, але корисного розширення не входить в стандарт SQL є доповнення до 

умови для SELECT виду LIMIT / OFFSET12, які дозволяють отримати тільки 

зазначені рядки з результату запиту. PostgreSQL повністю підтримує механізм 

транзакцій (transactions), вкладені запити (Subselects), тригери (triggers), 

уявлення (views), функціональні індекси посилальну цілісність по зовнішньому 

ключу (foreign key referential integrity), різноманітні типи блокувань (sophisticated 

locking) і багато іншого. 

До назви PostgreSQL зазвичай додається слово об'єктна, тобто повна назва 

звучить як об'єктно-реляційна база даних PostgreSQL. Користувачу надаються 

необхідні інструменти для створення нових типів даних, функцій, операторів і 

своїх методів індексування. Подібні можливості дозволяють працювати з досить 

нестандартними даними, наприклад, з картографічними об'єктами – PostGIS. 

Розмір бази даних, керованої PostgreSQL не обмежений, так само немає 

обмежень і на число рядків у таблиці. Та взагалі чи є обмеження у цього дива? 



Так, є: ваша таблиця не може бути більше ніж 32 Тбайта, а число стовпців в 

таблиць не може бути більше 250-1600 залежно від типу даних. Багато це чи 

мало? Залежить від завдання: я, наприклад, якось уперся в обмеження по числу 

стовпчиків , але швидше через недосвідченість ніж за потребою. Описане вище 

вірно для версії PostgreSQL 8.2.3. Можливо в майбутньому будуть зняті і ці 

обмеження. 

Існує рідні інтерфейси для роботи з PostgreSQL з мов Java (JDBC),  Perl, 

Python, Ruby, C, C ++, PHP, Lisp, Scheme і всього що може зв'язатися через 

ODBC. PostgreSQL підтримує збережені процедури які можна написати на 

безлічі мов програмування, включаючи Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, C / C ++ і 

рідному для PostgreSQL PL / pgSQL [10]. 

Таким чином, можна сказати, що місце PostgreSQL - бази даних, вимагають 

високого ступеня надійності зберігання інформації, пред'являють підвищені 

вимоги до перевірки всіх змін, що мають необхідність в автоматичній 

коригуванню великого числа даних при зміні інформації в одній з таблиць, а 

також завдання, де потрібна можливість розробки нетривіальних рішень, 

використання нестандартних операторів і т.д. Що, втім, не заважає 

використовувати цю СУБД і для web-додатків, наприклад, форуму чи галереї 

зображень. 

PostgreSQL дозволяє створювати власні функції, які зберігаються в базі 

даних і можуть бути використані при модифікації полів записи, в операціях 

вибірки за умовою, як тригери, і т.д. Розробнику, крім процедурного мови PL / 

pgSQL (що є аналогом PL / SQL в СУБД Oracle), доступні PL / Perl, PL / Python 

та ін. Для цього PostgreSQL повинна збиратися з відповідними опціями. 

Ті, кому доводилося працювати з Oracle, знайомі з такою зручною 

можливістю для автоматизації операцій з БД, як тригери. Поспішаю їх 

порадувати - PostgreSQL також підтримує тригери в повному обсязі. Тригер 

пов'язує функцію з операцією модифікації таблиці. Наприклад, з його допомогою 

можна перевіряти правильність введених даних або при видаленні одного запису 

автоматично видаляти і все, логічно пов'язані видаляється (або відповідним 



чином модифікувати). У даній статті я не буду зупинятися на описі роботи з 

функціями і тригерами, оскільки це досить велика тема. 

Наступна особливість СУБД - можливість створювати уявлення 

користувача (view), які представляють собою результати вибірки (Запиту), 

доступні для безпосереднього звернення до них у майбутньому без пересилання 

повторних запитів. Крім спрощення логіки роботи з БД (Коли замість складних 

запитів до декількох таблиць можна відправити вельми простий запит до 

подання користувача), ця можливість дозволяє гнучко управляти доступністю 

даних для різних користувачів. Наприклад, якщо в БД є таблиця, що містить 

імена і паролі клієнтів, але оператор повинен отримати доступ тільки до імен, то 

достатньо створити уявлення, в яке вибрати поле "Ім'я", і дати оператору доступ 

до нього, а можливість читання самої таблиці виключити. 

Ну і наостанок - кілька слів про транзакції. Цей механізм дозволяє 

виконувати кілька операцій з модифікації БД єдиним блоком, що гарантує 

цілісність даних. Наприклад, якщо при оформленні на прийом до лікаря через 

додаток потрібно занести запис про пацієнта і одночасно зменшити кількість 

годин прийому, то в результаті збою може скластися ситуація, коли запис про 

пацієнтів буде зроблена, а час - НЕ зарезервований. В ході ж транзакції зміни в 

базу даних записуються тільки у випадку успішності всіх операцій. 

Транзакційний блок відкривається командою BEGIN (не забувайте 

завершувати цю команду, як і всі інші, крапкою з комою). Всі зміни, виконувані 

в блоці, не відображаються на базі даних, поки не надійде команда COMMIT, по 

якій виконується запис всіх зроблених змін. Скасувати транзакцію (наприклад, у 

разі виявлення помилки) дозволяє команда ROLLBACK. Якщо Ви недостатньо 

добре уявляєте, як це працює, спробуйте попрацювати з таблицями всередині 

транзакційного блоку, аналізуючи зміни, що відбуваються при підтвердженні 

транзакції (COMMIT) і її відкат (ROLLBACK). Зверніть увагу, що такі операції, 

як видалення таблиці, в транзакції виконані бути не можуть[11]. 

Розподіленні системи серверів - це набір незалежних серверів, що 

представляється їх користувачам єдиною об'єднаною системою. 



У цьому визначенні обмовляються два моменти. Перший відноситься до 

апаратури: всі машини автономні. Другий стосується програмного забезпечення: 

користувачі думають, що мають справу з єдиною системою. Важливо обидва 

моменти. 

Особливості системи:  

Організація роботи з інформаційним ресурсом (ІР) у розподілених системах 

передбачає вирішення комплексу задач забезпечення зручного та швидкого 

доступу до інформації для тих, хто має на це право, і найширшого, на всіх шляхах 

передачі й при всіх видах обробки та перетворення, захисту інформації від тих, 

хто не має відповідного права доступу. Це призводить до необхідності 

вирішувати додаткові проблеми безпеки, пов’язані із захистом каналів зв’язку, 

авторизації віддалених користувачів і програм, захисту віддалених вузлів 

системи, захисту всієї розподіленої системи як цілого, керування нею. Саме 

вимоги щодо системності й комплексності засобів захисту викликають сьогодні 

найбільші проблеми, а успішне створення систем забезпечення інформаційної 

безпеки відстає від розвитку технологій передачі й обробки інформації. 

Захищеність інформаційних ресурсів та інформаційного середовища 

традиційно розглядають як [12, 13]: 

— сукупність засобів і технологічних прийомів, що забезпечують захист 

компонентів інформаційного середовища; 

— мінімізацію ризику для компонентів і ресурсів інформаційного 

середовища; 

— комплекс процедурних, логічних і фізичних заходів, які спрямовані на 

протидію загрозам інформаційному ресурсу і компонентам інформаційного 

середовища. 

Працездатність, безвідмовність, безпечність і захищеність є основними 

складовими інтегрованої характеристики РКС — живучості, що визначається як 

властивість складної системи адаптуватися до непередбачених ситуацій, 

протистояти небажаним впливам і виконувати загальносистемну ціль 

функціонування за рахунок зміни поведінки і структури [14]. Поняттям 

«небажані впливи» визначають різноманітні атаки на систему, можливі відмови, 



збої і порушення в роботі технічного та програмного забезпечення, 

катастрофічні впливи природного чи техногенного походження, але важлива не 

природа впливів, а їхні наслідки для системи [15]. 

РКС підвищеної живучості мають спеціальні механізми забезпечення 

живучості та здатні обирати оптимальний режим функціонування за рахунок 

власних внутрішніх ресурсів, перебудови структури, зміни функцій і поведінки 

окремих підсистем. Вибір поведінки системи виконується відповідно до змін 

зовнішнього середовища та функціонального інваріанту системи, який можна 

назвати внутрішньою метою її функціонування [14], що передбачає наявність 

деякої множини можливих різних наслідків, об’єднаних загальною властивістю 

відповідності одній зовнішній причині в даних умовах. 

Забезпечення сталого функціонування інформаційної інфраструктури, 

складовими якої є розподілені системи, можна розглядати як розв’язання 

проблеми підтримки якісного виконання важливих функцій державного 

управління, національної безпеки, управління екологічно небезпечними 

виробництвами тощо, оскільки в умовах глобалізації будь-яка важлива для 

економіки та суспільства функція потребує наявності безпечної та надійної 

інфраструктури (енергетичної, телекомунікаційної, транспортної, фінансової, 

інформаційної та ін.) [16]. 

Кластерні з’єднання також використовують для розподілу навантаження в 

інформаційно- обчислювальних мережах. Під кластерами, як правило в таких 

випадках, розглядають системи загального призначення, що розподіляють 

потоки між клієнтами мережі у цілях підвищення її швидкодії. Таким системам 

потрібні для роботи спеціально орієнтовані для даних цілей ОС та спеціально 

розроблені програмні продукти. Більшість проблем з мережами, а саме та, що 

розглядається, проблема перевантаження мережі, можна вирішити за допомогою 

використання кластерних систем. Одним із вдалих прикладів кластерних систем 

загального призначення є продукт компанії «Novell – Claster Services». Вона 

представляє собою систему для кластеризації серверів, що забезпечує 

доступність даних та змогу керування важливими даними на досить високому 

рівні, включаючи як дані на серверах так і їх сервіси, служби, додатки. Novell – 



Claster Services – це багатовузловий кластерний продукт для NetWare 6, 

підтримуючим eDirectory, режими «перенос при збої» (failover), та «повернення 

після відновлення» (failback), а також міграцію (балансування навантаження) 

окремих ресурсів. Кластерні служби Novell Cluster Services (NCS), що входять до 

поставки NetWare 6, мають ліцензію на використання двох комп’ютерів у 

кластері, але існує можливість розширення цієї кількості до 32-х вузлів. NCS 

забезпечує захист від збоїв та балансування навантаження критичних мережевих 

ресурсів, включаючи дані, що містяться на сервері, додатків, серверних ліцензій, 

служб і т.д. Один кластер NetWare може містити в собі сервери з різноманітним 

обладнанням. Адміністратори мережі можуть точно вказати, який із серверів 

кластера візьме на себе функції серверу, що вийшов з ладу, тим самим 

розподілити визначені додатки та дані по найбільш відповідним серверам в 

кластер [18] 

Хмарні технології – це парадигма, що передбачає віддалену обробку та 

зберігання даних. 

Особливості технології: 

Хмарні технології (ХТ) стали надзвичайно важливим етапом розвитку у 

використанні обчислювальних технологій, як для компаній, так і для звичайних 

користувачів. Вони стали причиною фундаментальної зміни нашого уявлення 

про те, що програмне забезпечення повинно бути прив‘язано до певних 

апаратних засобів і ресурсів, оскільки мають велику гнучкість у порівнянні з 

історично складеною моделлю. Хмарні технології сильно змінили і наше 

уявлення про розвиток і використання обчислювальних ресурсів. Вони замінили 

жорсткий зв‘язок між покупкою компонентів програмного забезпечення і їх 

використанням. ХТ – це технологія розподіленої обробки даних, в якій 

комп’ютерні ресурси і потужності надаються користувачу як Інтернет – сервіс. 

Хмарні технології роблять ІТ- інфраструктуру ще більш модульною, більш 

динамічною, більш незалежною. І ці зміни впливають практично на всі аспекти 

процесу обробки даних. Вони дозволяють оперативно запускати нові сервіси або 

швидко перерозподіляти обчислювальні ресурси у відповідності з бізнес-

задачами. «Хмари» дозволяють спростити обслуговування програмного 



забезпечення, полегшуючи установку обновлень і додаткових модулів. 

Найбільш прийнятим поняттям хмарних технологій є SaaS (Software as a service, 

програмне забезпечення як сервіс, послуга) — бізнес-модель продажу і 

використання програмного забезпечення, при якій поставник розробляє і 

самостійно управляє програмним забезпечення, надаючи замовникам доступ до 

нього через Інтернет / Інтранет Ідея хмарних обчислень полягає в тому, щоб 

замість покупки і утримання власного сервера, програмного забезпечення і IT-

персоналу орендувати готове рішення і його обслуговування, при цьому 

сплачуючи тільки за ті ресурси (час, байти і т.д.), що були реально використані. 

Що дозволяє суттєво знизити затрати [20, 21]. Хмарні технології забезпечують 

оперативне надання послуг і доступ до ресурсів з будь-якого місця і в будь-який 

час [22]. Вони дозволяють менше фокусуватися на управлінні ІТ, а більше на 

наданні медичної допомоги. 

«Хмари» діляться на два типи в залежності від моделі впровадження [19, 

22]: Публічна хмара (public cloud) надається безпосередньо розробниками ПЗ 

(Google, IBM, Microsoft і т.д.). Приватна хмара (private cloud) — це рішення, 

побудоване в рамках однієї організації. Побудова приватної хмари і перехід на 

сервісну модель дозволяє швидко і зручно забезпечувати підтримку і розвиток 

медичної інформаційної системи. Прикладом реалізації приватної хмари є 

формування закритої регіональної медичної інформаційної мережі шляхом 

створення єдиного центру обробки даних (ЦОД) і мінімально-необхідної 

інфраструктури в кожному лікувально- профілактичному закладі (ЛПЗ), яка 

включає тільки внутрішню мережу і комп‘ютерну техніку робочих місць 

користувачів. Сервери, система зберігання даних, системи резервного 

копіювання, загальносистемне ПЗ, а також – медична інформаційна система 

(МІС), здатна обслуговувати всі ЛПЗ, що будуть розміщені в ЦОД. ЛПЗ 

приєднуються до «хмари» по виділених швидкісних каналах зв‘язку, або по 

захищеному з‘єднання через відкриті мережі, в том числі - Інтернет. 

Основні переваги використання даної технології: 

1) Істотне зменшення витрат на розгортання та впровадження 

технічної та консалтингової підтримки для кожного замовника; 



2) Відсутність необхідності установки програмного забезпечення на 

робочих місцях користувачів, оскільки доступ до нього здійснюється через 

звичайний браузер [3]; 

3) Радикальне скорочення витрат на розгортання системи в 

організації; 

4) Скорочення витрат на технічну підтримку і обновлення 

розгорнутих систем, аж до їх повної відсутності; 

5) Швидкість впровадження, обумовлена відсутністю витрат часу на 

розгортання системи [3]; 

6) Зрозумілий інтерфейс; 

7) Можливість отримання високого рівня обслуговування 

програмного забезпечення. 

  



 

РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Вступ 

 

Тема дослідження магістерської дисертації стосується дослідження та 

моделювання процесів із електронною реєстрації пацієнтів з використанням 

стандартів HL 7, тому в даному розділі розглянуто питання безпеки та охорони 

праці в кабінеті відділення реєстратури в Лікарні для вчених НАН України. Так 

як у кабінеті реєстратури виконуються два види робіт – реєстрація пацієнтів на 

прийом до лікаря та зберігання паперових карточок пацієнтів, всі розрахунки 

стосуються лише одного приміщення – того, де відбувається реєстрація 

пацієнтів. 

 

5.1 Загальна характеристика приміщення кабінету реєстрації 

пацієнтів 

Вхідні дані кабінету реєстрації, її об’єктів та розшифрування позначень на 

рисунку 5.1 подано в таблицях 5.1 та 5.2. 

У кімнаті присутні шкідливі речовини. Склад повітряного середовища в 

нормі. Освітлення в кабінеті є штучним. Вентиляція повітря створюється через 

вентиляційні шахти та природно. Схема приміщення представлена на рисунку 

5.1. 

Порівняння даних приміщень з нормами приведено в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.1 Характеристика кабінету реєстрації пацієнтів 

Параметри 
Основне 

приміщення 

Приміщення для 

зберігання карточок 

Довжина кімнати 10 м 10 м 

Ширина кімнати 3 м 6 м 

Висота кімнати 3 м  3 м 

Кількість працюючих 1 0 

Площа приміщення 30 м2 60 м2 



Об’єм приміщення 90 м3 180 м3 

Природне освітлення немає немає 

Штучне освітлення 
2 світильник вбудований у 

стелю 

4 світильник вбудований у 

стелю 

Природна вентиляція 1 дифузор 2 дифузора 

Опалення 
2 батарея центрального 

опалення 

3 батареї центрального 

опалення 

Підлога Лінолеум темного кольору 
Лінолеум темного 

кольору 

Стіни Світла побілка Світла побілка 

Клас вибухонебезпечності 

приміщення 
В В 

 

Таблиця 5.2. Характеристика та розміри об’єктів кабінету реєстрації 

пацієнтів та в приміщенні зберігання карточок 

№ Назва об’єкту Кількість Розмір об’єкту 

a×h×b (мм) 

Площа, 

S(м2) 

Об’єм, 

V(м3) 

1 Комп’ютер (ПЕОМ 

типу Intel(R) Core 

Duo E6750 з 

монітором LG Flatron 

L1750SQ) 

1 629×571×790 

 

0,36 0,28 

2 Принтер (Samsung 

ML-2165) 

1 370×230×208 0,09 0,02 

3 Стілець напівм’який 1 430×470×770 0,20 0,16 

4 Стіл 1 1132×630×750 0,71 0,53 

5 Стелажі для карточок 6 4500×2500×510 2,295 5,74 

6 Вікно для прийому 

пацієнтів 

1    

7 Радіатори 5 100×800×540 0,054 0,0432 

8 Шафа для одягу 1 773×1985×410 0,32 0,63 

9 Двері 2    

10 Дифузор з 

регуляцією подачі 

повітря 

3    
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де Sмеб. - площа меблів; Sвіл. – вільна площа;  S1 – площа на одну людину; 

Nл. – кількість людей; Vмеб. – об’єм меблів; Vвіл. – вільний об’єм; V1 – об’єм на 

одну людину. 

Порівняємо отримані дані з нормою таблиця 5.3. 

 

 

Рисунок 5.1 – План кабінету реєстрації пацієнтів та приміщення зберігання 

карточок 

Таблиця 5.3 – Нормативні та існуючі параметри кабінету 

Параметр 
Кількість 

працюючих 
Норма 

Дані 

параметри 

Площа, S 1 Не менше 6 м2 28,212 м2 

Об’єм, V 1 Не менше 20 м3 88,2973 м3 

Висота приміщення, м 1  3,5 м 3 м 



Відстань від робочих 

місць до стін, м 
1 1 м 1 – 1,080 м 

Відстань між стелажами 1 1 0,99 м 

 

Фактичні значення площі і об’єму приміщення на одного працюючого 

більше нормативного. Відстань від робочого місця до стіни, в кабінеті, відповідає 

допустимій нормі. 

5.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та 

розробка заходів по покращенню (нормалізації) умов праці 

5.4.1. Фізичні джерела небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

 

5.2.1.1  Мікроклімат 

 

Таблиця 5.5  - Оптимальні значення температури, вологості та швидкості 

руху повітря у кабінеті реєстрації пацієнтів. 

 Температура 

повітря t, ºС 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість руху 

повітряних мас, м/с 

Холодна пора року 
Нормативні значення 22-24 40-60 0,1 

Фактичні значення 21-22 Близько 55 0,1 

Тепла пора року 
Нормативні значення 23-25 40-60 0,1 

Фактичні значення 26-27 Близько 60 0,15 

 

Фактори Причини виникнення 

Фізичні  несприятливі мікрокліматичні умови; 

 недостатня освітленість і підвищена яскравість світла; 

 шум; 

 випромінювання при роботі з обчислювальною 

технікою. 

Хімічні – 

Небезпека враження 

ел. струмом 

 випадковий дотик до частин, що проводять струм та 

знаходяться під напругою; 

 поява напруги в результаті помилкового вмикання, 

замикання або наведення напруги сусідніми установками. 

Небезпека пожежі  Коротке замикання, іскріння в контактах, тривалі 

перевантаження. 



Процедура реєстрації пацієнтів виконуються сидячи, а тому не потребують 

великого фізичного навантаження. Отже, ці роботи відносяться до категорії 

«Легкі роботи – 1а». 

У зв’язку з підвищеною температурою у теплий  період року для 

кондиціонування повітря використовується дифузор з автоматичним 

регулюючим клапаном марки Systemair BHC. 

Згідно з нормативом ДСН 3.3.6.042-99 для вищезазначеної категорії: 

Приміщення регулярно провітрюється за допомогою дифузора, який 

автоматично вмикається.  Розрахунок вентиляції (Kр=2 для кабінету) 

L=V пом*K =(88,294 *2)=176,588 (м3/ч), Vлаб=10*3*3-1,7063 = 88,294 м3 

Таблиця  5.6 – Повітрообіг кабінету функціональної діагностики 

Норма на одну людину 30  

Реальне значення на одну людину 176,588 

 

В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі норми. 

Таблиця 5.8 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату 

Технічні 

В технологічному обладнанні В приміщенні 

Застосовуються кулери на радіаторах 

охолодження в блокаж живлення ПК 

Центральне водяне опалення низького тиску – одна 

батарея М-140 із шістьох секцій в холодну пору 

року та штучною вентиляцією в теплу пору року 

Організаційні Розміщення елементів обладнання ефективно для вентиляції і 

кондиціювання, інструктаж з техніки безпеки використання обігрівачів 

Засоби 

індивідуального 

захисту 

Медична форма, бахіли, рукавички одноразового використання. 

 

5.2.1.2 Освітлення 

Природнього освітлення в кабінеті не існує. Потрібно використовувати у 

світлий та темний період доби штучне освітлення. Слід встановити додаткові 

світильники на робочі місця. 



Найменші об’єкти, з якими працюємо, знаходяться на екрані монітору LG 

Flatron L1750SQ. Фон програми (Android Studio) – середовища розробки – світло-

сірий. Найменший розмір об’єктів розрізнення становить близько 0,2 мм, тому 

точність зорової роботи дуже висока.  

Таблиця 5.9. - Характеристика зорової роботи 

Характеристика зорової роботи Дуже висока точність 

Найменший розмір об’єкту розрізнення, мм Від 0,15 до 0,3 мм 

Розряд та підрозряд зорової роботи ІІ в 

Контраст об’єкта розрізнення з фоном Середній 

Характеристика фону Середній 

 

Таблиця 5.10 - Штучне освітлення 

Тип освітлення Штучне комбіноване 

Кількість світильників 4шт.  

Серія Л201 (габарити 1275×127×675) 

Тип ламп Газорозрядні, ЛТБ-40 

Форма розсіювача Прямокутна 

Кількість ламп 8 

Висота від підлоги 2,8 м 

 

Таблиця 5.11- Реальні та нормативні значення освітленості. 

Розряд 

зорової 

роботи 

Освітленість 

комбіноване 

освітлення 

загальне 

освітлення 

загальне освітлення 

(реальне значення)  

ІІ в 2000 лм 500 лм 3150 лм 

 

Таблиця 5.12‒ Засоби захисту людини від негативного впливу освітлення 

Технічні Використання захисних екранів з 

противідблискним ефектом на ПК та електрокардіографі, 

використання світильників з газорозрядними лампами 

серії Л201 

Організаційні Планові перевірки обладнання 

Засоби індивідуального 

захисту 

Окуляри для роботи з комп’ютером. 

 



Отже, дане освітлення задовольняє встановленим нормам для оптимальної 

роботи. 

 

5.3.1.3 Шум 

 

Таблиця 5.13 - Джерела виникнення шуму. 

Джерело шуму 
Еквівалентний 

рівень шуму 

Допустимий рівень шуму в 

даному приміщенні, дБА 

Комп’ютер (системний блок) 8 дБ  

50 

 

Принтер 40 дБ 

Зовнішній шум 50 дБ 

 

Бачимо, що рівень звуку у приміщенні не перевищує 50 дБА, що є 

встановленою нормою за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку».  

Таблиця 5.14 - Заходи та засоби захисту від шуму 

Технічні -понижуючі шум у джерелі (вентилятори 90 мм - виробляють менше 

шуму; енергозберігаючі блоки живлення - потребують менше 

активного охолодження, а тому виробляють менше шуму;, 

встановлені металопластикові вікна); 

Організаційні -дотримання правил технічної експлуатації; 

-проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів; 

-попередній та плановий медогляд; 

Засоби 

індивідуального 

захисту 

Протишумні вкладиші ( закривають слуховий прохід); 

Навушники (закривають слухову раковину ззовні). 

  

5.2.1.4 Випромінювання 

 

У робочому кабінеті присутнє незначне електромагнітне випромінювання

, оскільки монітор ПК вироблений на основі рідкокристалічної матриці, що 



віддає незначну кількість електромагнітного випромінювання. Інфрачервоні та 

ультрафіолетові випромінювання відсутні. 

 

5.2.1.5 Електронебезпека 

 

Споживачі електроенергії наведені в табл.5.13, по ступені небезпеки 

ураженням електричним струмом дане приміщення відноситься до приміщень 

без підвищеної небезпеки. В приміщенні оргтехніка підключена до мережі 

змінного струму напругою 220 В, та частотою 50 Гц.  

Таблиця 5.15 - Параметри споживачів напруги 

Джерело споживання напруги Напруга 

ПК 300 Вт 

Принтер 250 Вт 

Штучне освітлення 60 Вт 

Монітор 50 Вт 

 

Прокладений провід марки ППВ 3 × 2.5 з мідними жилами, укладеними 

паралельно, що знаходяться в поліхлорвініловій ізоляції. 

Iдопустиме=25А,  Iфактичне=
∑ 𝑃

𝑈
 =6A. 

В однофазній мережі, ізольованій від землі, за непошкодженої ізоляції 

величина струму через тіло людини практично не залежить від опору тіла 

людини i визначається опором ізоляції проводу до якого доторкнулась людина 

відносно землі:  

𝐼 =
𝑈

2𝑅л + 𝑟із
 

де U – напруга мережі 220 В; Rл – опір людини 1 кОм; rіз  – oпip 

поліхлорвінілової ізоляції при температурі 20 °С 10 кОм. 

𝐼 =
220

2000 + 10000
= 0,018А 



У разі двополюсного дотику, струм через людину визначається за 

наступною формулою: 

𝐼 =
𝑈

𝑅л
 

де U = 220В напруга при торканні; Rл = 1 кОм – опір тіла людини. Звідси, 

Iл = 0,22 А. 

Допустимі рівні напруги та струму приведено в таблиці 5.15. 

Таблиця 5.16– Допустимі рівні напруги дотику та струму 

 Таблиця 5.17 – Заходи по електробезпеці 

Технічні заходи 

при нормальному режимі 

роботи 

 

- встановлюється загальний вимикач та плавкий 

запобіжник НПН-2; 

 - ізоляція струмовідних частин (електропроводка 

проведена за плінтусами, ); 

- компенсація ємнісних струмів замикання на землю; 

- регулярно проводиться діагностика всіх приладів на 

предмет ушкоджень. 

Технічні заходи 

при аварійному режимі 

роботи 

- Запобіжні пристосування. 

- Електрозахисті засоби. 

 

Організаційні -інструктаж з електробезпеки; 

- створення таких умов, щоб працівники, на яких 

покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, 

відповідно до чинних вимог, своєчасно здійснювали їх огляд 

та профілактичні дії. 

Засоби 

індивідуального захисту 

-не передбачено 

  

Вимоги ДНАОП 0.00-1.21-98 та ДНАОП 1.1.10-1.07-01 щодо 

електробезпеки виконані в повній мірі. 

 

 

Вид струму Напруга, В не більше Струм, мА не більше 

Постійний 8 1 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 



5.2.1.6 Пожежна безпека 

 

Кабінет реєстрації пацієнтів та приміщення для зберігання карточок є 

займисті речовини: волокнисті (папір), тверді (дерево), пластикові. Тому дане 

приміщення відноситься до: 

Таблиця 5.18 – Параметри пожежної безпеки 

Клас А (супроводжується тлінням) та Е (горіння 

електроприладів) 

Категорія В (тверді горючі речовини, які здатні горіти) 

Зона П-IIа (простір у приміщенні, в якому знаходяться 

тверді горючі речовини) 

 

Так як в приміщенні знаходиться електричне обладнання - комп’ютер та 

оргтехніка, несправність якого може призвести до пожежі, а в приміщені не 

передбачено пожежних сповіщувачів, тому розглянемо пожежну безпеку 

кабінету для запобігання таких випадків. 

Згідно нормативного документу ГОСТ 12.1.004-91 Пожежна безпека 

встановлюємо категорію приміщення, клас пожежі та клас зони приміщення по 

пожежній безпеці (таблиця 5.18). 

 

Таблиця 5.19 – Характеристика вибухонебезпечності та пожежної 

небезпеки в кабінеті 

Категорія кабінету за 

вибухонебезпечністю 
В – пожежонебезпечне 

Категорія кабінету за пожежною 

безпекою 

ІІ-ІІа – у приміщенні знаходяться тверді 

горючі речовини та матеріали 

Клас пожежі А – горіння твердих речовин 

Підклас пожежі 

А1 – супроводжується тлінням, 

А2 – не супроводжується тлінням, 

Е – горіння електроустановок під напругою 

 



 Вогнегасник можливо встановити зліва від входу, щоб на них не діяли 

сонячні промені та його легко використовувати.  

 

Таблиця 5.20– Параметри вогнегасника типу ВП-9 

Категорія 

приміщення 

Гранична 

захищувана 

площа, м2 

Клас 

пожежі 

Порошковий 

вогнегасник, 

місткістю 9л 

В 400 А 2 

 

Вид автоматичного пожежного сповіщувача обирають з урахуванням 

призначення захищуваних приміщень (площа основного приміщення – 30 м2, 

площа приміщення для зберігання карточок – 60 м2), пожежної характеристики 

матеріалів (дерево, папір, устаткування під напругою), що в них знаходяться, 

первинних ознак пожежі та умов експлуатації (таблиця 4.15). Потрібно обрати 3 

теплові сповіщувачі: 3 ПОСТ-1 для покриття площі основного приміщення та 3 

ПОСТ-1 для покриття площі приміщення для зберігання карточок. 

Висота приміщення 3 м, тому обираємо схему квадратного розміщення 

сповіщувачів, тому площа, що контролюється одним сповіщувачем  становить 

до 25 м2, відстань між сповіщувачами становить до 5 м, відстань до стіни – до 

2,5м . Схема їх розміщення наведена на рисунку 5.2. 

Рисунок 5.2 Схема розміщення датчиків пожежного сповіщення  



 

Таблиця 5.21 – Основні характеристики деяких теплових сповіщувачів 

№ Параметр 

Тип сповіщувача 

Д

ТЛ 

И

МТ 

П

ОСТ-1 

МД

ПИ-028 

ИП-

105-2/1 

1. Темп. спрацювання, С0 
7

2 

7

0 
50,70 70 70 

2. 
Інерційність 

спрацювання, с 

1

20 

1

20 
60,90 60 120 

3. Захищувана площа, м2 
1

5 

1

5 
25 30 15 

 

Таблиця 5.22 – Площа, що контролюється одним тепловим сповіщувачем, 

та максимальна відстань між сповіщувачами, сповіщувачем і стіною в залежності 

від висоти захищуваного приміщення та схеми розміщення сповіщувачів. 

Висота 

приміщення, м 

Площа, що 

контролюється, м2 

Максимальна відстань, м 

Між 

сповіщувачами 

Від сповіщувача 

до стіни 

До 3,5 До 25 5,0 2,5 

Понад 3,5 

до 6,0 
До 20 4,5 2,0 

Понад 6,0 

до 9,0 
До 15 4,0 2,0 

 

Відомо, що площа яку контролює сповіщувач становить 25 м2, звідси 

знаходимо радіус контролювання сповіщувачів. 

Площа круга: S=πR2, звідси 𝑅 = √
𝑆

𝜋
  = √

25

3,14
 = 2,82 м. 

Експлуатація ліній електромереж практично повністю унеможливлює 

виникнення електричного джерела загорання внаслідок короткого замикання та 

перенавантаження проводів. Застосовуються дроти з важкогорючою і 

негорючою ізоляцією. 



  

 

Рисунок 5.3 – План 

Таблиця 5.23 –  Дії в надзвичайних ситуаціях 

При аварії При пожежі 

- зберігати спокій; 

- дзвонити 101 та повідомити адресу об’єкта, 

місце утворення пожежі та своє прізвище.  

- зберігати спокій; 

- дзвонити 101 та повідомити адресу об’єкта, 

що трапилось, чи є постраждалі та своє 

прізвище. 

- евакуювати людей: орієнтуватись по знакам 

напрямку руху, допомогти постраждалим. 

- локалізувати аварію: використати засоби 

захисту, запобігти розвитку аварії, помітити 

місце аварії. 

- по можливості прийняти міри по гасінню 

пожежі: знеструмити приміщення по 

необхідності, застосувати засоби 

протипожежної небезпеки. 

- евакуювати людей: оказати першу 

допомогу постраждалим, орієнтуватись по 

знакам напрямку руху, допомогти 

постраждалим; 

 

Щоб запобігти пожежі в робочому кабінеті прийнято такі міри 

протипожежної безпеки: 

Таблиця 5.24 – Заходи по пожежній безпеці 

Технологічні - передбачено вільний доступ до мережних рубильників і вимикачів; 

- у загальному коридорі, поруч з кабінетом, знаходиться вуглекислий 

вогнегасник ВВ-5 до 20 м2; 

- у приміщенні на стелі встановлено три датчики теплової пожежної 

сигналізації ПОСТ-1, розраховані на 25 м2. 

- своєчасне проведення профілактичних оглядів, ремонтів устаткування. 

Організаційні -  інструктаж з пожежної безпеки; 

- організація навчань з пожежної охорони. 

Індивідуальні - суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними 

документами. 



 

Вимоги СНіП 2.01.02-85 та СНіП 2.09.02-85 щодо вогнетривкості будівлі, 

часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів 

дотримуються в повній мірі. Також виконано вимоги з пожежної безпеки 

відповідно до НАПБ А.0.001-95 “Правила пожежної безпеки в Україні”. 

 

Висновки 

Дане приміщення відповідає вимогам нормативних документів. Площа і 

висота приміщення мають оптимальні показники кабінету відділу реєстратури 

пацієнтів. 

Приміщення необхідно оснастити системою пожежної сигналізації. 

В цілому обладнання приміщення відповідає усім вимогам та дозволяє 

комфортно працювати. 
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Додаток А: 

Код активації реєстрації пацієнта:  

 

 

import org.apache.commons.logging.Log; 

import org.apache.commons.logging.LogFactory; 

import org.openmrs.module.ModuleActivator; 

 

 

/** 

 * This class contains the logic that is run every time this module is either started 

or shutdown 

 */ 

public class RegistrationActivator implements ModuleActivator { 

  

 private Log log = LogFactory.getLog(this.getClass()); 

 

 

 public void contextRefreshed() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

   

 } 

 

 

 public void started() { 

  log.info("Started Laboratory module"); 

 } 

 

 

 public void stopped() { 

  log.info("Stopped Laboratory module");   

 } 

 

 

 public void willRefreshContext() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

   

 } 

 

 

 public void willStart() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

   

 } 

 



 

 public void willStop() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

   

 } 

  

} 

 

 

 

 

import java.text.ParseException; 

import java.util.Calendar; 

 

 

import org.junit.Assert; 

import org.junit.Before; 

import org.junit.Test; 

 

 

public class RegistrationUtilsTest 

{ 

    public String date; 

     

    @Before 

    public void before() throws ParseException{ 

        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

        // cal.set( 2013, Calendar.JANUARY, 28 ); 

        date = cal.get(cal.DATE) + "/" + (cal.get( cal.MONTH ) + 1) + "/" + cal.get( 

cal.YEAR ); 

    } 

     

    @Test 

    public void estimateAgeTest() throws ParseException{ 

        Assert.assertEquals( "~0 day ", RegistrationUtils.estimateAge( date ) ); 

} 

     

    

 

 

} 

 

 



Код модуля внесення даних пацієнта: 

 

package org.openmrs.module.registration.web.controller.patient; 

 

 

import java.io.IOException; 

import java.text.ParseException; 

import java.util.Map; 

 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

 

 

import org.apache.commons.lang.StringUtils; 

import org.apache.commons.logging.Log; 

import org.apache.commons.logging.LogFactory; 

import org.dom4j.DocumentException; 

import org.jaxen.JaxenException; 

import org.openmrs.Patient; 

import org.openmrs.PersonAttribute; 

import org.openmrs.api.context.Context; 

import org.openmrs.module.hospitalcore.util.HospitalCoreUtils; 

import 

org.openmrs.module.registration.includable.validator.attribute.PatientAttributeVali

datorService; 

import org.openmrs.module.registration.util.RegistrationConstants; 

import org.openmrs.module.registration.util.RegistrationUtils; 

import org.openmrs.module.registration.web.controller.util.PatientModel; 

import org.openmrs.module.registration.web.controller.util.RegistrationWebUtils; 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.ui.Model; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 

 

 

@Controller("RegistrationEditPatientController") 

@RequestMapping("/module/registration/editPatient.form") 

public class EditPatientController { 

  

 private static Log logger = LogFactory.getLog(EditPatientController.class); 

  

 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 

 public String showForm(@RequestParam("patientId") Integer patientId, 

Model model) throws JaxenException, 



     DocumentException, IOException, ParseException { 

  Patient patient = Context.getPatientService().getPatient(patientId); 

  PatientModel patientModel = new PatientModel(patient); 

  model.addAttribute("patient", patientModel); 

  RegistrationWebUtils.getAddressData(model); 

  return "/module/registration/patient/editPatient"; 

 } 

  

 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 

 public String savePatient(@RequestParam("patientId") Integer patientId, 

HttpServletRequest request, Model model) 

     throws ParseException { 

   

  Patient patient = Context.getPatientService().getPatient(patientId); 

   

  // list all parameter submitted 

  Map<String, String> parameters = 

RegistrationWebUtils.optimizeParameters(request); 

  logger.info("Submited parameters: " + parameters); 

   

  try { 

   // update patient 

   Patient updatedPatient = generatePatient(patient, parameters); 

   patient = 

Context.getPatientService().savePatient(updatedPatient); 

    

   // update patient attribute 

   updatedPatient = setAttributes(patient, parameters); 

   patient = 

Context.getPatientService().savePatient(updatedPatient); 

   RegistrationUtils.savePatientSearch(patient); 

    

   model.addAttribute("status", "success"); 

   logger.info(String.format("Updated patient [id=%s]", 

patient.getId())); 

  } 

  catch (Exception e) { 

   model.addAttribute("status", "error"); 

   model.addAttribute("message", e.getMessage()); 

  } 

   

  return "/module/registration/patient/savePatient"; 

 } 

  

 /** 

  * Generate Patient From Parameters 

  *  



  * @param parameters 

  * @return 

  * @throws ParseException 

  */ 

 private Patient generatePatient(Patient patient, Map<String, String> 

parameters) throws ParseException { 

   

  // get person name 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_NAME))) { 

   RegistrationUtils.getPersonName(patient.getPersonName(), 

       

parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_NAME)); 

  } 

   

  // get birthdate 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_BIRTHDATE))) { 

   patient.setBirthdate(RegistrationUtils.parseDate(parameters 

           

.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_BIRTHDATE))); 

   if 

(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_BIRTHDATE_

ESTIMATED).contains("true")) { 

    patient.setBirthdateEstimated(true); 

   } 

  } 

   

  // get gender 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_GENDER))) { 

  

 patient.setGender(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PA

TIENT_GENDER)); 

  } 

   

  // get address 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_ADDRESS_DISTRICT))) { 

   RegistrationUtils.getPersonAddress(patient.getPersonAddress(), 

   

 parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_ADDRES

S_POSTALADDRESS), 



       

parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_ADDRESS_DIS

TRICT), 

       

parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_ADDRESS_TE

HSIL)); 

  } 

   

  return patient; 

 } 

  

 private Patient setAttributes(Patient patient, Map<String, String> attributes) 

throws Exception { 

  PatientAttributeValidatorService validator = new 

PatientAttributeValidatorService(); 

  Map<String, Object> parameters = 

HospitalCoreUtils.buildParameters("patient", patient, "attributes", attributes); 

  String validateResult = validator.validate(parameters); 

  logger.info("Attirubte validation: " + validateResult); 

  if (StringUtils.isBlank(validateResult)) { 

   for (String name : attributes.keySet()) { 

    if ((name.contains(".attribute.")) && 

(!StringUtils.isBlank(attributes.get(name)))) { 

     String[] parts = name.split("\\."); 

     String idText = parts[parts.length - 1]; 

     Integer id = Integer.parseInt(idText); 

     PersonAttribute attribute = 

RegistrationUtils.getPersonAttribute(id, attributes.get(name)); 

     patient.addAttribute(attribute); 

    } 

   } 

  } else { 

   throw new Exception(validateResult); 

  } 

   

  return patient; 

 } 

} 

 

Код пошуку даних по пацієнту: 

 

package org.openmrs.module.registration.web.controller.patient; 

  



 

import java.io.IOException; 

import java.text.ParseException; 

import java.util.Map; 

 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

 

 

import org.apache.commons.lang.StringUtils; 

import org.apache.commons.logging.Log; 

import org.apache.commons.logging.LogFactory; 

import org.dom4j.DocumentException; 

import org.jaxen.JaxenException; 

import org.openmrs.Patient; 

import org.openmrs.PersonAttribute; 

import org.openmrs.api.context.Context; 

import org.openmrs.module.hospitalcore.util.HospitalCoreUtils; 

import 

org.openmrs.module.registration.includable.validator.attribute.PatientAttributeVal

idatorService; 

import org.openmrs.module.registration.util.RegistrationConstants; 

import org.openmrs.module.registration.util.RegistrationUtils; 

import org.openmrs.module.registration.web.controller.util.PatientModel; 

import org.openmrs.module.registration.web.controller.util.RegistrationWebUtils; 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.ui.Model; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 

 

 

@Controller("RegistrationEditPatientController") 

@RequestMapping("/module/registration/editPatient.form") 

public class EditPatientController { 

  

 private static Log logger = LogFactory.getLog(EditPatientController.class); 

  

 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 

 public String showForm(@RequestParam("patientId") Integer patientId, 

Model model) throws JaxenException, 

     DocumentException, IOException, ParseException { 

  Patient patient = Context.getPatientService().getPatient(patientId); 

  PatientModel patientModel = new PatientModel(patient); 

  model.addAttribute("patient", patientModel); 

  RegistrationWebUtils.getAddressData(model); 



  return "/module/registration/patient/editPatient"; 

 } 

  

 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 

 public String savePatient(@RequestParam("patientId") Integer patientId, 

HttpServletRequest request, Model model) 

     throws ParseException { 

   

  Patient patient = Context.getPatientService().getPatient(patientId); 

   

  // list all parameter submitted 

  Map<String, String> parameters = 

RegistrationWebUtils.optimizeParameters(request); 

  logger.info("Submited parameters: " + parameters); 

   

  try { 

   // update patient 

   Patient updatedPatient = generatePatient(patient, parameters); 

   patient = 

Context.getPatientService().savePatient(updatedPatient); 

    

   // update patient attribute 

   updatedPatient = setAttributes(patient, parameters); 

   patient = 

Context.getPatientService().savePatient(updatedPatient); 

   RegistrationUtils.savePatientSearch(patient); 

    

   model.addAttribute("status", "success"); 

   logger.info(String.format("Updated patient [id=%s]", 

patient.getId())); 

  } 

  catch (Exception e) { 

   model.addAttribute("status", "error"); 

   model.addAttribute("message", e.getMessage()); 

  } 

   

  return "/module/registration/patient/savePatient"; 

 } 

  

 /** 

  * Generate Patient From Parameters 

  *  

  * @param parameters 

  * @return 

  * @throws ParseException 

  */ 



 private Patient generatePatient(Patient patient, Map<String, String> 

parameters) throws ParseException { 

   

  // get person name 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_NAME))) { 

   RegistrationUtils.getPersonName(patient.getPersonName(), 

       

parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_NAME)); 

  } 

   

  // get birthdate 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_BIRTHDATE))) { 

   patient.setBirthdate(RegistrationUtils.parseDate(parameters 

           

.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_BIRTHDATE))); 

   if 

(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_BIRTHDATE

_ESTIMATED).contains("true")) { 

    patient.setBirthdateEstimated(true); 

   } 

  } 

   

  // get gender 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_GENDER))) { 

  

 patient.setGender(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_P

ATIENT_GENDER)); 

  } 

   

  // get address 

  if 

(!StringUtils.isBlank(parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATI

ENT_ADDRESS_DISTRICT))) { 

  

 RegistrationUtils.getPersonAddress(patient.getPersonAddress(), 

   

 parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_ADDRE

SS_POSTALADDRESS), 

       

parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_ADDRESS_DI

STRICT), 



       

parameters.get(RegistrationConstants.FORM_FIELD_PATIENT_ADDRESS_TE

HSIL)); 

  } 

   

  return patient; 

 } 

  

 private Patient setAttributes(Patient patient, Map<String, String> attributes) 

throws Exception { 

  PatientAttributeValidatorService validator = new 

PatientAttributeValidatorService(); 

  Map<String, Object> parameters = 

HospitalCoreUtils.buildParameters("patient", patient, "attributes", attributes); 

  String validateResult = validator.validate(parameters); 

  logger.info("Attirubte validation: " + validateResult); 

  if (StringUtils.isBlank(validateResult)) { 

   for (String name : attributes.keySet()) { 

    if ((name.contains(".attribute.")) && 

(!StringUtils.isBlank(attributes.get(name)))) { 

     String[] parts = name.split("\\."); 

     String idText = parts[parts.length - 1]; 

     Integer id = Integer.parseInt(idText); 

     PersonAttribute attribute = 

RegistrationUtils.getPersonAttribute(id, attributes.get(name)); 

     patient.addAttribute(attribute); 

    } 

   } 

  } else { 

   throw new Exception(validateResult); 

  } 

   

  return patient; 

 } 

} 

 


