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Примітка

Анотація
Дана дипломна робота налічує 80 сторінок, 14 ілюстрацій та 14 джерел за
переліком посилань.
Застосування інформаційних технологій надає можливості передачі
медичних даних, своєчасної та оперативної діагностики пацієнтів, нові
можливості підвищення кваліфікації лікарів, широке впровадження нових
медичних технологій і методів, дистанційних медичних консультацій і т.д.
У роботі спеціаліста розглянуто способи автоматизації електронної
медичної карти. Підібрано найбільш оптимальні умови для вільного і швидкого
доступу лікаря до бази даних пацієнтів

та простого у використанні

користувацького додатку для створення або редагування даних про пацієнтів.
Програмний продукт був створений за допомогою мови програмування
Java, а середовище програмування було вибране Eclipse.
Ключові слова: автоматизоване робоче місце, електронна медична картка
пацієнта, інформатизація охорони здоров'я, HL7, OpenEHR, Clinical Document
Architecture (CDA), МКХ-10.

Abstract

This course consists of 80 pages, 14 illustrations and 14 sources for references.
The use of information technology provides the possibility of transferring
medical data, timely and rapid diagnosis of patients, new training opportunities to
doctors, the widespread introduction of new medical technologies and techniques,
remote medical consultations, etc.
The paper specialist consider ways to automate electronic medical record. Fit,
optimal conditions for the free and rapid access to medical databases and patient easy
to use custom applications to create or edit patient data.
The software was created using the programming language Java, a
programming environment was chosen Eclipse.s
Keywords: workstation, electronic medical cardof patient , information
healthcare, HL7, OpenEHR, Clinical Document Architecture (CDA), ICD-10.
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ВСТУП
Державна політика інформатизації охорони здоров'я (ОЗ) в Україні,
спрямована на ефективний розвиток системи охорони здоров'я населення.
Змістом державної політики інформатизації охорони здоров'я України є
впровадження необхідних заходів, спрямованих на ліквідацію відставання
охорони здоров'я в галузі інформатизації від передових світових держав і
прискорення

входження

в

інформаційний

простір

міжнародного

співтовариства.
Завдання державної політики в галузі інформатизації охорони здоров'я:
- розвиток галузевого інформаційного середовища;
- створення умов економічно виправданого використання сучасних
інформаційних технологій.
Концепція

державної політики

інформатизації

охорони здоров'я

передбачає забезпечення всебічної демократизації процесів створення та
споживання інформації, загальнодоступність інформаційних ресурсів та
послуг, захист прав особистості від інформаційного вторгнення тощо. Метою
державної політики щодо створення і розвитку інфраструктури інформатизації
охорони здоров'я є досягнення світового рівня складових частин національної
інформаційної інфраструктури.
Стратегія організації баз даних на основі національних і міжнародних
стандартів, орієнтована на поетапне об'єднання локальних та відомчих баз в
Національну систему баз даних і баз знань відкритого типу з виходом у
міжнародні мережі [1].
Застосування інформаційних технологій надає можливості передачі
медичних даних, своєчасної та оперативної діагностики пацієнтів, нові
можливості підвищення кваліфікації лікарів, широке впровадження нових
медичних технологій і методів, дистанційних медичних консультацій і т.д.
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В даний час перед усіма фахівцями, які займаються розробкою
програмних продуктів для ОЗ гостро стоїть питання організації медичних
даних. Це обумовлюється тим, що медична інформація має складну структуру
і дуже різноманітна за своїм складом. Більше того, високі вимоги до точності,
надійності, безпеки та в потребі постійного оновлення медичних даних
накладають додаткові вимоги для реалізації способів роботи з ними.
Як показує практичний досвід використання інформаційних технологій в
різних медичних установах, впровадження медичних інформаційних систем
(МІС) дозволяє підвищити якість та ефективність медичного обслуговування.
Для медичної організації основним первинним внутрішнім документом
повинна бути електронна медична карта (ЕМК), або електронна історія
хвороби (ЕІХ) пацієнта.
Повноцінна МІС повинна забезпечувати механізм формування ЕМК,
автоматизацію електронного документообігу, інтеграцію даних, а також мати
технічну можливість проведення віддалених консультацій фахівців

і

дозволяти підвищити ефективність прийняття рішень.
Медичні інформаційні системи у формі ЕМК вже застосовуються в
багатьох медичних установах. Джерелом лікувально-діагностичних даних
може бути інформація про призначення, дослідженнях, лікувальні заходи,
результати їх проведення, результати лікування, об'єктивні дані про пацієнта,
збережена в ЕМК пацієнтів. В такому випадку з'являється можливість
використовувати ці дані в МІС підтримки лікувально-діагностичного процесу
[2].
У сучасних умовах лікування захворювання представляє собою складний
комплекс заходів з декількома госпіталізаціями (у тому числі в різних
медичних установах) і амбулаторним спостереженням, при цьому створюється
декілька історій хвороб та амбулаторних карт. Це часто призводить до
проведення не потрібних повторних досліджень внаслідок недостатньої
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інформованості лікаря. Число досліджень зросла за останні десятиліття в сотні
разів, епікризи та виписки часто перетворюються на перерахування
результатів аналізів замість їх осмисленого синтезу. Орієнтуватися в
«паперовій» історії хвороби стає все важче, тому необхідні нові форми
узагальнення. Лікар

обов'язково повинен знайомитися з первинною

діагностичною інформацією – уявляти собі особливості складних зображень
(морфологія, рентгенографія та ін.), на підставі аналізу яких формується
діагноз. При цьому проблемою стає не недолік інформації, а її надлишок.
Актуальним є розвиток електронних медичних карт пацієнта та
визначення значимо важливої інформації, яку необхідно в неї вводити. В
основу принципу роботи складання, обліку та зберігання медичної інформації
в електронному вигляді, закладена ідея створення єдиного інформаційного
ресурсу, який дозволяє оперувати з особистими даними пацієнтів, а також
обмінюватися такими даними з іншими медичними установами.
Тому, метою дипломної роботи є аналіз та визначення важливої
інформації та розроблення електронної медичної карти пацієнта, для
підтримки лікувально-діагностичного процесу.
Для досягнення поставленої мети сформовано наступні задачі:
1. Визначити стан інформаційного забезпечення медичної допомоги та
електронного документообігу в закладах охорони здоров’я.
2. Провести аналіз стану застосування стандартів в інформаційних
технологіях охорони здоров’я.
3. Створити базу даних для електронної медичної карти пацієнта на
основі затребуваної інформації.
4. Розробити електронну медичну карту пацієнта, яка регламентована
сучасними стандартами для створення єдиного інформаційного
ресурсу.
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1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1 Аналіз проблем в побудові медичної інформаційної системи і
системи ведення електронної медичної карти

1.1.1 Медичний документообіг
Сучасні технології, серед яких одну з провідних ролей відіграють
системи електронного документообігу, призначені для покращення та
розвитку існуючих практик та економії часу роботи персоналу. Стосовно до
сфери охорони здоров'я можна відзначити, що найчастіше від того, наскільки
своєчасно і правильно буде поставлений діагноз і призначено лікування
залежить успішне одужання пацієнта.
Сучасні соціально-економічні умови вимагають застосування нових
технологій для забезпечення громадян доступною медичною допомогою.
Лікарні переходять на все більш передові технології лікування, закуповуються
нові апарати і медикаменти. Перехід на електронний документообіг також
сприяє раціоналізації роботи медичних установ і виходу їх на новий рівень
розвитку [3].
Документообіг – це рух документів в установі від моменту створення
або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву.
Основні принципи електронного медичного документообігу:


Однократна реєстрація документа;



Паралельне виконання різних операцій з метою скорочення часу

руху документів і підвищення оперативності їх виконання;


Безперервність руху документа;



Єдина база медичної інформації для централізованого зберігання

документів і що виключає дублювання документів;

Змін
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Ефективно організована система пошуку історії хвороби.

1.1.2 Завдання документообігу
Головне завдання системи електронних документів – це організація
раціонального руху, опрацювання та збереження електронних документів,
організація їх пошуку як по атрибутах, так і за змістом.
Система електронних документів має містити у собі певну кількість
підсистем, побудованих за допомогою програмних продуктів, й повинна:
-

охоплювати весь цикл діловодства закладу охорони здоров’я – від

постановки діагнозу до виписки хворого та передання історії хвороби в архів,
забезпечувати централізоване збереження документів у будь-яких форматах, у
тому числі, складних композиційних документах;
-

автоматично відслідковувати зміни в документах, термінах їх

виконання, русі документів, а також контролювати всі їх версії;
-

поєднувати

розрізнені

потоки

документів

територіально

віддалених підрозділів у єдине ціле;
-

забезпечувати гнучке керування;

-

встановлювати чітке розмежування доступу користувачів до

різних медичних документів;
-

бути налаштованою на існуючу організаційно-штатну структуру і

систему діловодства закладу охорони здоров’я, а також інтегруватися з вже
існуючими корпоративними системами [4].
1.1.3 Медична інформаційна система та її функції
Медична інформаційна система – це сукупність систематизованих
медичних даних для обробки за допомогою комп'ютера з метою статистичного
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аналізу, діагностики, прогнозування, оцінки ефективності різних видів впливу
на організм, розробки оптимальних планів обстеження і лікування хворого.
Медична інформаційна система – це комплекс технічних засобів і
програмного забезпечення, який призначений для збору, аналізу медико біологічної інформації і видачі результатів у зручній для користувача формі.
В Україні протягом останніх п’яти років спостерігається незначна
позитивна динаміка розвитку МІС. Застосування комплексних інформаційних
систем, які дозволять організувати управління медичними закладами на
сучасному рівні, суттєво підвищить не тільки якість лікування і рівень
медичних послуг, але й ефективність, використання медичних ресурсів.
Більшість медичних інформаційних систем, які функціонують у
лікувальних закладах в даний час є застарілими. Переважно вони розроблені
ще 10-15 років тому, їх практично не підтримують і не удосконалюють [5].
В закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) медична інформаційна система
повинна розв'язувати такі загальні задачі:
1)

упорядкування потоку інформації в закладах охорони здоров’я

(управління, робота з кадрами, технічне забезпечення діяльності відділень);
2)

інформація

в

ЗОЗ

розбивається по

розділах

і

темах,

класифікується, при потребі кодується. Визначаються способи контролю
інформації, оцінки показників і станів хворих, критерії ефективності
обстеження і лікування;
3)

автоматизація

лабораторних

досліджень:

біохімічних,

електрофізіологічних, рентгенорадіологічних та ін.;
4)

при цьому спеціальні біомедичні телеметричні інформаційні

системи застосовуються для вивчення стану організму в період реабілітації,
виконання трудових процесів і тренувальних навантажень, в екстремальних
умовах. Вимірюють одночасно кілька фізіологічних параметрів і їх передають
по каналу зв'язку для подальшої обробки і збереження в пам'яті комп'ютера;
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5)

створення банку даних, медичні прецеденти тощо.

1.1.4 Електронна медична карта
Електронна медична карта (електронна історія хвороби; електронний
паспорт пацієнта) – це медична карта пацієнта закладу охорони здоров’я в
електронній формі. ЕМК складається і зберігається в автоматизованій
інформаційній базі даних медичної установи. ЕМК може застосовуватися в
закладах, що надають як первинну, так і вторинну та третинну допомогу, з
урахуванням характеру та особливостей надання медичної допомоги.
В електронній медичній карті зберігається вся необхідна інформація
про пацієнта – реєстраційні дані, результати оглядів сімейного лікаря та
вузькоспеціалізованих лікарів,

лабораторні обстеження й різноманітні

графічні дані (УЗД, рентген тощо). Доступ до цієї інформації має обмежена
кількість осіб, що гарантує конфіденційність. Дані в картку вводяться, як
правило, за допомогою шаблонів, тому її заповнення – процес нетривалий.
Правильність і повнота введення інформації контролюється автоматично.
Електронна медична карта є інформаційним ресурсом, що дозволяє
оперувати особистими даними пацієнтів, а також обмінюватися даними з
іншими медичними установами для складання, обліку та зберігання медичної
інформації. Введення інформації в карту пацієнта за допомогою шаблонів і її
збереження в структурованому вигляді забезпечує широкі можливості для
аналізу даних і полегшує обмін інформацією з іншими медичними установами.
Зручна система пошуку даних дозволяє без особливих зусиль знайти
необхідну інформацію у великих об'ємах медичної документації [6].
Оскільки медична інформація є суворо конфіденційною, доступ до
медичної карти і окремих її розділів суворо регламентований. Як правило, в
системі ведеться протокол редагування, видалення і друку будь-яких
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медичних даних. Швидкий доступ до інформації, зручність у використанні і
чітко продуманий механізм роботи з програмою підвищують ефективність і
якість роботи персоналу, а також надійність і конфіденційність зберігання
медичних даних.
1.2 Вітчизняні та міжнародні стандарти, що регламентують ведення
електронної медичної карти пацієнта
Інформаційні стандарти – це інформаційні та комунікаційні технології,
які забезпечують функціональну сумісність між незалежними комп’ютерними
системами та між незалежними користувачами даних, включно із пацієнтами,
лікарями та управлінцями при використанні інформаційних систем.
У ОЗ стандарти дають можливість функціональної сумісності
інформації про пацієнта у ясний та однозначний спосіб, якщо базуються на
узгоджених визначеннях та стандартах. Метою стандартів є підтримання,
пряме чи опосередковане, ефективної та безпечної допомоги у системі ОЗ.
Таким чином, стандарти:
o

впроваджують послідовну мову для загального розуміння;

o

дозволяють легко передавати інформацію між комп’ютерними

системами (функціональна сумісність між окремими медичними системами);
o

дозволяють провадити кращий аналіз медичних карток;

o

підтримують

ефективну

комунікацію

між

медичними

професіоналами, а також із пацієнтами;
o

забезпечують відповідність юридичним або іншим вимогам

безпеки (конфіденційність, цілісність, звітність, доступність);

Змін
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забезпечують таємницю особистої інформації;

o

знижують витрати на розробку та утримання [7].
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Існують три типи стандартів клінічної інформації:


стандарти стосовно структури документів, які визначають, яку

інформацію певний клінічний документ (КД) повинен, може або не може
містити; як інформація представлена; а також де у документі її розміщено;


термінологічні та кодувальні стандарти є набором кодованих

термінів; їхня основна мета у вирішенні проблеми синонімів.


онтологія

представляє

знання

у

формі,

що

може

використовуватися комп’ютерами.
Роль стандартів підкреслюється у інформаційних технологіях охорони
здоров’я. Попит на медичну інформацію он-лайн та спрощені, стандартизовані
методи доступу до послуг та інформації ОЗ є критичним у створенні безпечної
та доступної для всіх медичної допомоги. Тому значні зусилля в світі
прикладаються (та будуть прикладатися) до створення стандартів для
використання при розбудові медичних інформаційних систем, які б могли
«спілкуватися» між собою, обмінюючись інформацією стосовно лікування
пацієнта [8].
1.2.1 Стандарт Health Level 7
HL7, Health Level 7 («Сьомий рівень») – стандарт обміну, управління
та інтеграції електронної медичної інформації.
«Сьомий рівень» – аналогія з вищим рівнем комунікаційної моделі
відкритих систем (Open Systems Interconnection). Сьомий рівень підтримує
виконання таких завдань як:
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структурування переданих даних;



можливості проектування систем;



досягнення узгодженості передач;



безпеку;

БС41с.4119.1300.3166.ПЗ
Лист № докум . Підпис Дата

Лист

18



ідентифікація учасників;



доступність.

Розробкою, розвитком, впровадженням, накопиченням медичних знань
займається Health Level Seven, Inc., яка створена в 1987 році.
Хоча HL7 спочатку і існувала як організація з розробки стандартів
(ANSI), що акредитувалася SDO, вона отримала значне міжнародне визнання
і наразі використовується ISO для розробки міжнародних стандартів у ОЗ. На
сьогодні HL7 є міжнародною спільнотою з добровільних експертів у ОЗ та
науковців із сфери інформації, які разом працюють над розробкою стандартів
для обміну, управління та інтеграції електронної медичної інформації. Вони
використовуються у більш ніж 40 країнах в світі, найбільшими споживачами
в Європі є Фінляндія, Німеччина та Нідерланди.
HL7 розробляє чотири різні типи стандартів:


стандарти повідомлень, HL7 v2 та v3;



стандарти документації, HL7 CDA;



стандарти концепцій, HL7 RIM;



стандарти прикладних програм, HL7 CCOW.

Лікарні та інші організації з надання медичної допомоги зазвичай
мають багато різних прикладних програм ПЗ для різних завдань, таких як
прийом до стаціонару, лабораторні тести, амбулаторні візити, радіологія,
виставлення рахунків

та ін.

Часто ці системи надаються різними

постачальниками, але їм все одне необхідно «спілкуватися» між собою для
обміну інформацією про пацієнтів. З 1987 року, стандарти повідомлень HL7
надавали уніфікований спосіб для цього обміну інформацією, який можна
використовувати

у

кожній

окремій

системі

різних

розробників-

постачальників, уможливлюючі таким чином роботу між ними.
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HL7 версія 2 визначає перелік електронних повідомлень для підтримки
адміністративних, логістичних, фінансових та клінічних процесів. Стандарт з
роками розвинувся у набір стандартів із різними версіями, від 2.1 до 2.6;
Кожна наступна версія завжди сумісна із ранніми версіями. Формат
повідомлень v2 є нестандартним використанням розподільчих символів для
зазначення різних компонентів повідомлення. Повідомлення HL7 v3.0
відрізняються від v2 тим, що використовує стандарт XML для опису змісту
повідомлення. Резюмуючи, стандарти повідомлень HL7 v2.x забезпечують
функціональну сумісність між різними медичними системами IT, такими як:


системи адміністрування пацієнтів (PAS);



електронні медичні карти (ЕМК) ;



радіологічні інформаційні системи (RIS);



лабораторні інформаційні системи (LIS);



фармацевтичні та дієтологічні;



система виставлення рахунків.

Рекомендується, щоб всі інтерфейси між різними медичними
системами в Україні базувалися на стандартах повідомлення HL7 v2.x. Хоча
це потребуватиме й достатньо великої локалізації для того, щоб бути корисним
в Україні, переваги загального та уніфікованого методу обміну інформацією
про пацієнтів варті того. Доцільно впроваджувати стандарт повідомлень HL7
v2, а не v3 тому, що перший більш широко підтримується існуючими на
сьогодні системами, щоб робить інтеграцію систем набагато легшою [9].
1.2.1.1 Clinical Document Architecture (CDA)
Архітектура

клінічного

документа

CDA

(Clinical

Document

Architecture) – стандарт сфери HL7, затверджений ISO (ISO/HL7 27932: 2009
Data Exchange Standards – HL7 Clinical Document Architecture, Release 2). У

Змін
...

БС41с.4119.1300.3166.ПЗ
Лист № докум . Підпис Дата

Лист

20

CDA визначений синтаксис і комплекс структур (framework) для повного
вираження семантики клінічного документа. CDA використовує мову
розмітки інформаційних об’єктів XML.
Специфікація клінічного документа створюється на основі довідника
даних RIM. CDA визначає розмітку (markup) клінічного документа, його
структуру і семантику. Клінічний документ по CDA є повним інформаційним
об’єктом, з певними компонентами. Він може містити текст, зображення, звук
і інший мультимедійний зміст.
Клінічний документ кодується XML, що дозволяє обробляти його
комп'ютером. У КД можна також обернути (wrap) не-XML зміст, який може
розглядатись не-XML процесорами. У секціях КД можна написати клінічні
вирази, такі як виконані процедури, поточна ситуація хворого, адміністративні
розпорядження, небажані події і фактори. КД складається із заголовка та тіла.
У заголовку можна написати складну систему авторів, виконавців,
відповідальності, поточну ситуацію документа, доступ до нього, що
класифікують відомості про пацієнта і т. д. Високорівневе представлення всіх
виражальних можливостей заголовка задається схемою UML.
Тіло КД містить клінічний запис/звіт (clinical report), зібраний з секцій
(section).
Одна з цілей CDA порівняльність КД, що дозволяє організувати роботу
з ними.
Типи даних, які знаходяться в секціях можуть бути простими, такими
як наприклад цілі числа або дані складної часової системи (наприклад general
timing specification). У секції можна використовувати раніше певні концепти
(структурні типи даних) які заповнюються з плином часу і розвитком подій
[10].
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1.2.1.2 Reference Information Model (RIM)
RIM (Reference Information Model, Еталонна Інформаційна Модель)
Ключовий елемент ідеології HL7. RIM – інформаційна модель медицини –
основне джерело змісту даних усіх HL7-повідомлень і документів.
Елементи інформаційної моделі – класи, переходи станів класів, типи
даних і накладені обмеження - використовуючи системні концепції та
графічне вираження UML.
Фізично – специфікація RIM складається з файлу в якому містяться:
o

UML-специфікації концепцій (об'єктна модель медицини, класу

дію (act), сутність (entity), дія (act), стан дії (act status), передача (transmission)
і т. п.;
o

Опис HL7 в XML;

o

Словника концептів HL7 з виходом на стандартні словники

SNOMED, LOINC, DICOM;
o

Обговорення та пропозиції цікаві для експертів і учасників

розробки стандарту;
o

Бази даних модельних елементів на Acces.

Крім інформаційної моделі є також моделі повідомлень MIM (Message
Information Model) і контекстно-прив'язана модель R-MIM (Refined Message
Information Model).
Storyboard (розкадровка). Функціональна модель – в термінах
системного проектування, UML. Концепція розкадровки (storyboard) взята з
кіноіндустрії і дозволяє представити засобами HL7 значущі моменти передачі
повідомлень як кадри. У кожному кадрі описані ключові учасники та їх
взаємодію. Комплект кадрів представляє як передачу повідомлення, так і
функціонування великої системи.
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Опис роботи тригерів (trigger), які запускають події (наприклад форма
після заповнення переходить у стан "заповнена" і/або "підписана").
Кожна взаємодія описується розкадровкою (в

UML

діаграма

послідовностей).
Vocalbulary (словники). Атрибут в RIM-описі може бути елементом
словника. Словники можуть бути:
o

Багатостовпчикові, побудовані на принципах метатезауруса

UMLS таблиця описана засобами HL7;
o

LOINC, SNOMED, HIPAA, місцеві, національні словники [10].

1.2.1.3 Hierarchial Message Descriptor (HMD)
Hierarchial

Message Descriptor (HMD)

– визначник ієрархічної

структури повідомлення.
Принципи HMD:


система передачі повинна розуміти генезис класів;



повідомлення при передачі шикуються в лінійну структуровану

послідовність.
Арден синтаксис (Arden Syntax) - специфікація прийнята HL7 для
визначення та поширення медичних знань. Арден синтаксис є мовою
Медичних Логічних Модулів (Medical Logic Modules (MLM)) кодування
медичних знань. Кожен модуль містить достатню інформацію для прийняття
медичного рішення. MLM використовується для генерації сигналів тривоги,
розуміння медичних даних, діагностики, фільтрації медичних даних і
адміністративних завдань. За певних умов може бути розроблена комп'ютерна
програма (event monitor) генеруюча експертну підтримку. MLM може бути
пов'язаний з іншими MLM і утворювати мережу.
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Основний виразний засіб HL, так звана «сфера HL7», або мова
графічної концептуалізації систем UML (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Графічне зображення «сфери HL7»
1.2.2 Continuity of Care Document (CCD)
HL7 Continuity of Care Document (CCD) – це стандарт, заснований на
XML, і спрямований на кодування структури і семантики медичної картки
пацієнта для подальшого обміну інформації.
З точки зору розробника медичних стандартів, CCD це медичний
стандарт створений спільними зусиллями комітетів HL7 International і ASTM
(American Society for Testing and Materials). З семантичної точки зору, CCD є
керівництво розробника щодо реалізації стандарту ASTM CCR (Continuity of
Care Record) на основі CDA R2 (HL7 Version 3 Clinical Document Architecture
Release 2).
Крім керівництва розробника, стандарт включає CCD і HL7 core XML
схеми, CCD CSS стилі і ненормативні приклади правил Schematron для
валідації документів.
1.

CDA документ успадковує класи від HL7 RIM (Reference

Information Model) у тісній взаємодії з типами даних HL7v3.
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2.

CCD документ успадковує свої класи від CDA R-MIM (Refined

Message Information Models).
3.

На CCD класи накладаються додаткові обмеження необхідні

ASTM CCR.
4.

На основі CCD R-MIM, генерують всі необхідні за стандартом HL7

артефакти, такі як XML схеми, MIF файли і HMD (Hierarchical Message
Descriptor) подання.
5.

На останньому кроці CCD XML схема коригується вручну, щоб

включити вимоги спочатку відсутні в HL7 RIM, але необхідні за стандартом
ASTM CCR[10].
1.2.3 Система EHR System, OpenEHR
EHR System (Electronic Health Record Systems – система електронної
історії хвороби (ГОСТ Р 52636-2006))
Опис повного функціоналу EHR складається з розділів:
- управління наданням медичної допомоги (Care Management);
- клінічний документообіг (Clinical Support);
- інформаційна інфраструктура (Information Infrastructure).
OpenEHR – відкритий стандарт управління, зберігання та обміну
електронними історіями хвороби (ЕІХ).
У openEHR, всі дані про здоров'я людини:


зберігаються протягом всього його життя;



формат даних не повинен залежати від організації, яка розмістила

цю інформацію;


розміщена інформація орієнтована на людину.

Основною метою openEHR не є обмін даними між EHR-системами; це
основна мета таких стандартів повідомлень, як ISO13606 і HL7. В області
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електронних історій хвороби існує деяка кількість інформаційних моделей,
якими складно керувати в тих областях діяльності, де вони використовуються.
Наприклад, моделі HL7 V3 і SNOMED CT. Модель openEHR є більш
розвиненою моделлю, яка буде вирішувати завдання гармонізації, якщо не
буде використовуватися ізольовано.
Модель є інтуїтивно зрозумілою і простою для розуміння лікарів.
Архетипи, як правило, легкі для розуміння, обговорення та проектування.
Використовувані терміни легко співвідносяться з клінічним записом.
Використовуваний підхід призначений для запису спостережень лікаря
і запитів цих записів.
Модель повністю відповідає стандарту ISO/TS 13808.
Запити можуть бути передані повідомленнями HL7v2. Оскільки
предметно-орієнтована семантика в декларативних архетипах і словниках,
еталонна модель повинна бути стабільною на протязі довгого часу.
Архетипи можуть бути перетворені в CDA за допомогою XSLT.
HL7 і openEHR використовують діаметрально протилежні підходи до
однієї і тієї ж області.
Розширювана мова розмітки (англ. Extensible Markup Language,
скорочено XML) – запропонований консорціумом World Wide Web (WWW)
стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну
між різними додатками, зокрема, через Інтернет. Є спрощеною підмножиною
мови розмітки SGML. XML-документ складається із текстових знаків, і
придатний до читання людиною.
Стандарт XML визначає набір базових лексичних та синтаксичних
правил для побудови мови описання інформації шляхом застосування простих
тегів. Цей формат достатньо гнучкий для того, щоб бути придатним для
застосування в різних галузях. Отже, запропонований стандарт визначає
метамову, на основі якої шляхом запровадження обмежень на структуру та
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зміст документів визначаються специфічні, предметно-орієнтовані мови
розмітки даних. До XML-обробки відносяться форматування, синтаксичний
аналіз, редагування, перевірка коректності і перетворення в інші формати.
До традиційних технологій обробки XML-документів належать такі
три технології:


Написання програм на мові програмування із використанням API



Написання програм на мові програмування із використанням API



Застосування механізму перетворення та фільтра.

SAX.

DOM.
До новіших технологій, що почали здобувати поширення останнім
часом належать:


Активний аналіз.



Зв'язування даних.

Простий API для XML (SAX) є основаним на подіях інтерфейсом
лексичного аналізу. Відповідно до цієї моделі, документ аналізується
послідовно, а вміст документа передається на обробники подій аналізатора
користувача. SAX є порівняно швидким та легким для реалізації проте
складним з точки зору задачі отримання інформації із різних частин XMLдокументів, оскільки розробник аналізатора мусить дбати про відстеження
поточної частини документа. Запропонований SAX підхід краще підходить до
ситуацій, коли певний тип інформації завжди обробляється однаково, попри
те, в якій частині документа вона знаходиться.
Об'єктна модель документа (DOM) є програмним інтерфейсом, який
дозволяє здійснювати обхід цілого документа так, наче він є деревом, вузлами
якого є об'єкти, що відтворюють зміст документа. Документ DOM може
створюватись синтаксичним аналізатором або користувачами (з деякими
обмеженнями). Типи даних вузлів DOM-дерев є абстрактними; реалізації
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мають власні, специфічні для мов програмування типи даних. Реалізації DOM
мають тенденцію до інтенсивного використання пам'яті, оскільки зазвичай
перед початком роботи документ має бути повністю завантажений,
оброблений та перетворений на дерево об'єктів.
Застосування механізму перетворення та фільтра. Фільтр в родині
XSL може перетворювати XML-документи на інші XML-документи, для
перегляду на екрані або друку.


XSL-FO є декларативною, заснованою на XML мовою для

макетування сторінок. XSL-FO процесор може перетворювати XSL-FO
документ в інший, не заснований на XML формат, такий як PDF.


XSLT є декларативною, основаною на XML мовою описання

перетворення документів. XSLT-процесор може використовувати XSLT-стиль
в ролі інструкції для перетворення дерева даних, представленого одним XMLдокументом на інше дерево, що може потім бути серіалізоване в XML, HTML,
простий текст, або інший, підтримуваний процесором, формат.


XQuery є розробленою консорціумом W3C мовою для написання

запитів, створення та перетворення XML-даних.


XPath є подібною до DOM моделлю дерева та мовою описання

шляхів для вибору даних в XML-документах. XSL-FO, XSLT та XQuery
використовують XPath. XPath також містить бібліотеку додаткових функцій
[10].
Висновки до розділу 1
Було проведено ретельний аналіз стану інформатизації охорони
здоров’я. Проаналізувавши усі отримані дані було підібрано найбільш
оптимальну систему реалізації електронної медичної карти пацієнта. Також,
підібраний стандарт обміну, управління та інтеграції електронної медичної
інформації - Health Level 7.
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2 ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ КАРТИ ПАЦІЄНТА
2.1 Галузь застосування електронної медичної карти
Основні розділи ЕМК призначені для застосування в медичних
інформаційних системах ЗОЗ, а також в інших медичних організаціях, різних
організаційно-правових форм діяльності, спрямованих на надання медичної
допомоги.
Електронний персональний медичний запис (ЕПМЗ) може містити
опис

огляду

або

обстеження

(у

тому

числі

лабораторного або

інструментального), консультації, призначення, опис виконаної операції або
процедури, узагальненого висновку про стан пацієнта і т.д.
Основні розділи електронної медичної картки встановлюють загальні
вимоги до формалізації ЕПМЗ. Під формалізацією в даному випадку
розуміється структурування інформації, що подається у вигляді ЕПМЗ.
Вимоги поширюються на будь-які ЕПМЗ, незалежно від медичної організації,
їх сформувала стаціонарна, амбулаторна або інша установа.
Структура ЕПМЗ включає наступний набір елементів (обов'язкових і
необов'язкових):


Ідентифікатор пацієнта – обов'язковий елемент, що визначає, до

якого пацієнта відноситься дана ЕПМЗ. Ідентифікатор, як правило, є
посиланням до списку пацієнтів даної установи, що міститься в електронному
медичному архіві. Однак ідентифікатором може бути і набір реквізитів
пацієнта, що дає можливість знайти його серед пацієнтів цієї медичної
організації. В дипломній роботі ідентифікатор позначатиметься з одиниці і до
останнього пацієнта. Це було зроблено для простоти пошуку серед списку
пацієнтів.


Ідентифікатор даної ЕПМЗ – обов'язковий елемент, що дозволяє

знайти дану ЕПМЗ в електронному архіві відповідної медичної організації.
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Дата і час ЕПМЗ – дата і час події, описуваний даною ЕПМЗ (дата

і час огляду пацієнта, проведення консультацій, забору біоматеріалу для
аналізу та ін.). Дата – обов'язковий елемент; час – вказується там, де має
значення [11].
2.2 Загальні вимоги до структури електронної медичної карти
Електронна медична карта орієнтована на пацієнта і повинна містити
інформацію, що відноситься до усіх видів медичного забезпечення,
включаючи допоміжні і нагальні послуги. У цьому ЕМК відрізняється від
карти, орієнтованої на постачальника послуг, або виключно епізодичного
обліку.
ЕМК містить результати спостережень (що сталося), думки (рішення
про те, що має статися) і плани лікування (плани щодо того, що має статися).
Рівнем узагальнення інформації ЕМК повинен займатися медичний
працівник, тобто сама по собі спеціалізована інформація, наприклад у вигляді
графічних зображень, інструкцій чи алгоритмів підтримки прийняття рішення,
як правило, не є частиною ЕМК. В ЕМК повинні існувати інтерфейси, що
зв'язують зі стандартами інших спеціалізованих систем.
ЕМК є приймачем і сховищем діагностичних та інших тестових даних.
ЕМК є багатофункціональною базою клінічних даних, необхідних для
лікування, підтримки прийняття рішень медичним працівником, науково дослідних цілей, роботи статистичних бюро та інших споживачів. ЕМК є
довготривалим накопичувачем інформації про те, що сталося у пацієнта або
було зроблено для нього.
Дані ЕМК

дозволяють контролювати правильність організації

лікувально-діагностичного процесу, складати рекомендації щодо подальшого
обстеження та лікування хворого і диспансерному спостереженню за ним,
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отримувати інформацію, необхідну для встановлення інвалідності, а також
видачі довідкового матеріалу за запитами відомчих установ.
У цьому розділі викладені загальні вимоги до складу і формату полів
ЕМК в розрізі наступних атрибутів.
Параметр (поле ЕМК) – найменування поля для внесення до ЕМК
медичним працівником відомостей про пацієнта.
Джерело введення – спосіб, яким інформація вводиться медичним
працівником в ЕМК: ручний, автоматичний або автоматизований: із
застосуванням довідників, прапорців.
Формат вводу – тип даних, що вводяться: числовий, текстовий,
логічний, дата; або вказівка на вимогу внесення даних по масці введення.
Правило введення – опис системних вимог для введення відомостей
про пацієнта в ЕМК.
Обов'язковість введення – відзначається відносно персональних
відомостей про пацієнта, уточнення, чи є дане поле обов'язковим до
заповнення медичним працівником, в іншому випадку поле заповнюється за
волевиявленням пацієнта або в разі потреби. У всіх випадках також є
обов'язковим введення полів (у всіх розділах, де присутні) – діагноз, дата
початку лікування, дата закінчення лікування, ПІБ лікаря, що закрив
талон/історію хвороби.
Коментар – додаткова інформація щодо заповнення, ієрархії полів та
ін.
Порядок формування та ведення електронної медичної картки
встановлює загальні вимоги до формалізації ЕМК. Під формалізацією
розуміється структурування інформації, поділ її на конкретні розділи та
підрозділи, виділення ознак і атрибутів кожного поля ЕМК і опис всіх цих
ознак в медичному документі (ЕМК) [11].
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2.3 Вимоги до бази даних
База даних — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що
використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних
потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування
БД.
Головне завдання БД — гарантоване збереження значних обсягів
інформації (так звані записи даних) та надання доступу до неї користувачеві
або ж прикладній програмі. Таким чином, БД складається з двох частин:
збереженої інформації та системи керування нею.
З

метою

забезпечення

ефективності

доступу

записи

даних

організовують як множину фактів (елемент даних).
Система керування базами даних (СКБД) — комп'ютерна програма чи
комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення,
збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.
Основні характеристики СКБД:
-

контроль за надлишковістю даних;

-

несуперечливість даних;

-

підтримка

цілісності

бази

даних

(коректність

та

несуперечливість);
-

цілісність описується за допомогою обмежень;

-

незалежність прикладних програм від даних;

-

спільне використання даних;

-

підвищений рівень безпеки.

Можливості СКБД:
-

Дозволяється створювати БД (здійснюється за допомогою мови

визначення даних DDL (Data Definition Language);
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-

Дозволяється додавання, оновлення, видалення та читання

інформації з БД (за допомогою мови маніпулювання даними DML, яку часто
називають мовою запитів);
-

Можна надавати контрольований доступ до БД за допомогою:

1.

Системи забезпечення захисту, яка запобігає несанкціонованому

доступу до БД;
2.

Системи керування паралельною роботою прикладних програм,

яка контролює процеси спільного доступу до БД;
3.

Система

відновлення

–

дозволяє відновлювати

БД

до

попереднього несуперечливого стану, що був порушений в результаті збою
апаратного або програмного забезпечення.
Існує трирівнева система організації СКБД ANSI-SPARC, при якій
існує

незалежний

рівень

для

ізоляції

програми від

особливостей

представлення даних на нижчому рівні.
Рівні:
-

Зовнішній – представлення БД з точки зору користувача.

-

Концептуальний – узагальнене представлення БД, описує які дані

зберігаються в БД і зв'язки між ними. Підтримує зовнішні представлення,
підтримується внутрішнім рівнем.
-

Внутрішній – фізичне представлення БД в комп'ютері.

За типом керування базою даних СКБД поділяються на: ієрархічні;
мережеві; реляційні; об'єктно-реляційні; об'єктно-орієнтовані [12].
Висновки до розділу 2
Розглянуто основні вимоги до структури користувацького додатку та
бази даних. Головні функції окремих частин додатку та чітке розмежування
між розділами електронної медичної карти пацієнта.
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3 МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ
Даний

розділ розкриває питання

вибору методів

вирішення

поставленого завдання. Аналіз середовищ програмування та СКБД, який
дозволить вибрати найбільш краще середовище для розробки програмного
забезпечення та вирішення питання захисту медичної інформації.
3.1 Обгрунтування вибору середовища програмування Java (Eclipse)
Eclipse (від англійського «затемнення») – вільне модульне інтегроване
середовище

розробки

програмного

забезпечення.

Розробляється

і

підтримується Eclipse Foundation. Написаний в основному на Java і за
допомогою різних плагінів, на інших мовах програмування, включаючи Ada,
C, C++, COBOL, Fortran, Perl, PHP, Python, R, Ruby (включно з каркасом Ruby
on Rails), Scala, Clojure та Scheme. Середовища розробки зокрема включають
Eclipse ADT (Ada Development Toolkit) для Ada, Eclipse CDT для C/C++,
Eclipse JDT для Java, Eclipse PDT для PHP.
Початок коду йде від IBM VisualAge, він був розрахований на
розробників Java, складаючи Java Development Tools (JDT). Але користувачі
могли розширяти можливості, встановлюючи написані для програмного
каркасу Eclipse плагіни, такі як інструменти розробки під інші мови
програмування, і могли писати і вносити свої власні плагіни і модулі.
Випущена на умовах Eclipse Public License, Eclipse є вільним
програмним забезпеченням. Він став одним з перших IDE під GNU Classpath і
без проблем робить під IcedTea.
Eclipse

являє

собою

фреймворк

для

розробки

модульних

кросплатформових застосунків із низкою особливостей:
-

можливість розробки ПЗ на багатьох мовах програмування

(рідною є Java);
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-

крос-платформова;

-

модульність,

призначена

для

подальшого її

розширення

незалежним розробниками;
-

з відкритим сирцевим кодом;

-

розробляється і підтримується фондом Eclipse, куди входять такі

постачальники ПЗ, як IBM, Oracle, Borland [13].
3.2 Обгрунтування вибору системи керування базами даних MySQL
MySQL – вільна система керування реляційними базами даних. MySQL
був розроблений компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки
великих баз даних. Ця система керування базами даних з відкритим кодом
була створена як альтернатива комерційним системам. MySQL з самого
початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і
зараз MySQL – одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона
використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок,
оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.
MySQL має подвійне ліцензування. MySQL може розповсюджуватися
відповідно до умов ліцензії GPL. Але за умовами GPL, якщо якась програма
використовує бібліотеки MySQL, то вона теж повинна розповсюджуватися за
ліцензією GPL. Проте це може розходитися з планами розробників, які не
бажають відкривати сирцеві тексти своїх програм. Для таких випадків
передбачена комерційна ліцензія компанії Oracle, яка також забезпечує якісну
сервісну підтримку. В разі використання та розповсюдження програмного
забезпечення з іншими вільними ліцензіями, такими як BSD, Apache, MIT та
інші, MySQL дозволяє використання бібліотек MySQL за ліцензією GPL.
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Для порівняння, візьмемо також такі СКБД, як IBM DB2, Firebird та
Oracle і більш детально подивимось їх характеристики і зможемо зрозуміти,
що вибір MySQL був найбільш оптимальним для.
Таблиця 3.1 – Основні характеристики СКБД
Firebir
d
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Windows
OS X
Linux
BSD
Транзакції
Юнікод

IBM DB2
Так
Так
Так
Ні
Так
Так

Інтерфейс
Макс. розмір БД

GUI & SQL
Необм.

MySQL
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Oracle
Так
Так
Так
Ні
Так
Так
API & GUI &
SQL
GUI & SQL SQL
Необм. Необм.
Необм.

Макс. розмір таблиці 2 ТБ
Макс. розмір поля
32 КБ
Захист від перебору Так

~32 ТБ 4 Гб
65 КБ 16 КБ
Так
Так

4 ГБ
8 КБ
Так

Корпоративний
доступ

Так (LDAP)

Так

Так

Так

Безпривілейований
запуск
Аудит
Ліміт ресурсів

Так
Так
Так

Так
Ні
Ні

Так
Так
Так

Вартість (на рік)

$1,180

$0

Так
Так
Так
Безкошт., а
також є за
2, 5 та 10
тисяч $

$950

В основі ЕМК пацієнта лежить БД, в якій накопичується інформація із
різних джерел. Процес розробки БД починається з функціонального
моделювання бізнес-процесів, що мають місце в досліджуваній системі.
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Модель бізнес-процесів ЕМК пацієнта представлена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 - структурна схема IDEF0
Модель відображає структуру та ієрархію бізнес-процесу, деталі
виконання, виконавців і послідовність документообігу. Зліва, стрілки що
входять, представляють вхідні дані. Праворуч представлені результати
виконання бізнес-процесу. Стрілки зверху є керуючими об'єктами моделі і
представлені довідниками та нормативними документами, класифікаторами.
Моделювання

бізнес-процесів

здійснювалося

з

використанням

стандарту IDEF0 в середовищі BPwin [15].
IDEF0 – методологія функціонального моделювання і графічного
описання процесів, призначена для формалізації і опису бізнес-процесів.
Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне представлення об'єктів, що
значно полегшує розуміння предметної області. В IDEF0 розглядаються
логічні зв'язки між роботами, а не послідовність їх виконання в часі
(WorkFlow). Зображення етапів проектування та деталізація цих етапів
зображена на рисунку 3.2.

Змін
...
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Рисунок 3.2 – декомпозиція IDEF0
Висновки до розділу 3
Після попереднього аналізу було обрано MySQL у якості бази даних
для розробки електронної медичної карти пацієнта. Вона повністю відповідає
вимогам БД та є безкоштовною [14].

Змін
...
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4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
4.1 Технічне завдання
4.1.1 Призначення програмного продукту
При виконанні даної роботи було поставлено завдання розробити
програмний продукт “Електронна медична карта пацієнта”. Для розробки
даного програмного продукту була використана мова програмування Java та
СКБД MySQL. Мета розробки – оптимізація та автоматизація роботи лікаря з
метою підвищення продуктивності праці та підвищення ефективності роботи
лікарів.
4.1.2 Вимоги до зовнішнього вигляду
Зовнішній вигляд програмного продукту повинен бути простим і
інтуїтивно зрозумілим. Кількість елементів управління повинно бути
оптимальним і достатнім для роботи, але і максимально зменшено для
досягнення максимального ефекту мінімалізму розробки інтерфейсів.
Окремим пунктом має бути інструкція роботи з програмним продуктом
для уникнення проблем з використанням.
4.1.3 Вимоги до функціональних характеристик
ЕМК повинен мати наступні функції:

Змін
...

-

Працювати під управлінням ОС Windows ХР/Vista/7/8/10;

-

Мати доступний і простий інтерфейс користувача;

-

Вільний доступ до редагування бази даних;

-

Зберігати отриману інформацію;
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4.1.4 Вимоги до надійності
Надійність системи в цілому залежить від надійності використовуваної
операційної системи та правильної роботи всіх її компонентів. СКБД повинна
працювати без збоїв в роботі. Обидві частини повинні без втрат передавати
інформацію по каналу зв'язку між програмним продуктом і базою даних.
4.1.5 Стадії та етапи розробки
Аналіз програмних продуктів;
2)

Формування параметрів для майбутнього продукту;

3)

Вибір СКБД для ПП;

4)

Вибір середовища та мови програмування;

5)

Розробка моделі бази даних;

6)

Розробка програмного забезпечення;

7)

Підготовка документації по роботі з ПП;

8)

Остаточне створення документації по встановленню ПП.

4.1.6 Мінімальні

вимоги

по

параметрам

технічних

засобів

користування ЕМК
 Операційну систему Windows 8/7/Vista (32-bit або 64-bit), Windows
XP SP3 (32-bit);
 процесор Pentium III / Celeron 866 MHz;
 оперативну пам'ять об'ємом, 256 MB, не менше;
 вільне місце на жорсткому диску, 353 MB (Windows);
 система керування базами даних MySQL.

Змін
...
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4.2 Розробка структури бази даних
База даних була розроблена відповідно до вимог. Структура бази даних
дозволяє зберігати необхідну інформацію, що міститься у медичних картах
хворих або ж отримана після проведених обстежень.
Структура бази даних складається з різних таблиць, серед яких:
1. «Пошук»
2. «Метрики пацієнта»
3. «Карта пацієнта»
4. «Результати досліджень»
5. «Лікарські огляди»
6. «Пацієнт»

Рисунок 4.1 – «Пошук»

Рисунок 4.2 – «Метрики пацієнта»

Змін
...
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Рисунок 4.3 – «Карта пацієнта»

Рисунок 4.4 – «Результати досліджень»

Рисунок 4.5 – «Лікарські огляди»

Змін
...
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Рисунок 4.6 – «Пошук»

Висновки до розділу 4
В даному розділі сформовано основні вимоги до програмного продукту
та до бази даних. Розглянуто основні функції користувацького додатку та
продемонстровано вигляд бази даних та інформацію, яку вона містить у собі.

Змін
...
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5 ОГЛЯД ГОТОВОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
Після остаточного створення програмного продукту було протестовано
його на іншому комп’ютері і було виявлено важливий момент:
Для того, щоб програма працювала в повному обсязі на комп’ютері має
бути встановлена Java 1.7, або вище, та повинно бути підключення до серверу
бази даних, який встановлює та налаштовую системний адміністратор.
5.1 Опис розділу «Пацієнт»
Розділ «Пацієнт» призначений для внесення й зберігання персональної
інформації про пацієнта, такої як ПІБ пацієнта, ідентифікаційний номер його
ЕМК, дата народження, стать, відомості про документи, що засвідчують особу
пацієнта, адреса місця проживання, номери контактних телефонів пацієнта та
інше.
Даний розділ містить необхідну інформацію про пацієнта для його
ідентифікації. Інформація про пацієнта, що зберігається в розділі, є такою що
не розголошується.
Даний розділ заповнюється медичним працівником один раз при
першому зверненні пацієнта в медичну організацію при його реєстрації.
Внесені відомості зберігаються в ЕМК. На випадок зміни прізвища,
документа, що посвідчує особу, місця проживання (реєстрації), номеру
контактного телефону пацієнта

чи інших відомостей повинна бути

передбачена можливість зміни відповідних даних до ЕМК.

Змін
...
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Розділ «Пацієнт» складається набору полів, що наведені на Рисунку 5.1.

Рисунок 5.1 – розділ «Пацієнт»
5.2 Опис розділу «Метрики пацієнта»
Розділ «Метрики пацієнта» містить вимірювальну інформацію про
пацієнта, таку як зріст, вага, артеріальний тиск, пульс, температуру тіла та
інше. Дані відомості медичний працівник отримує в результаті первинного
огляду пацієнта або спостереження. На основі отриманих вимірів можна
відстежувати динаміку стану пацієнта в ході його життя чи лікування.
Результат кожного вимірювання вноситься до ЕМК медичним
працівником вручну і зберігається в ЕМК у вигляді медичного запису. При
внесенні медичного записи в ЕМК автоматично зберігається дата та час
внесення запису, а також ПІБ медичного працівника, який вніс запис.
Розділ «Метрики пацієнта» складається набору полів, що наведені на
Рисунку 5.2.

Змін
...
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Рисунок 5.2 – розділ «Метрики пацієнта»
5.3 Опис розділу «Карта пацієнта»
«Карта пацієнта» визначає фактори, які можуть мати (як правило)
сильний медичний вплив на процес надання медичної допомоги пацієнту. У
даному розділі відображається інформація про групу крові пацієнта, форму
інвалідності (у разі її наявності), про відхилення здоров'я (наявності
гіпертензії, миготливої аритмії, цукрового діабету, ін.), наявність шкідливих
звичок або алергічної реакції на лікарські засоби, а також інших важливих
характерних особливостей пацієнта.
Відомості в даний розділ вносить медичний працівник.

Змін
...
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Рисунок 5.3 – розділ «Карта пацієнта»
5.4 Опис розділу «Результати досліджень»
Розділ «Результати досліджень» містить детальну інформацію про
проведені лабораторні дослідження, ультразвукові дослідження х пацієнта,
результати цих досліджень. Об'єктивні, достовірні дані про стан здоров'я
пацієнта, отримані на підставі лабораторного аналізу, необхідні медичному
працівнику для призначення лікування.
Розділ заповнює медичний працівник. Зібрані відомості показують які
види досліджень проходив пацієнт, з якою періодичністю, як змінювалися
результати.
Результат кожного дослідження зберігається в ЕМК у вигляді
внесеного медичного запису. При внесенні медичного запису в ЕМК
автоматично зберігається дата та час внесення запису, а також ПІБ медичного
працівника, який вніс запис.

Змін
...
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Рисунок 5.4 – розділ «Результат досліджень»
5.5 Опис розділу «Лікарські огляди»
Періодичні лікарські огляди корисні для виявлення початкових ознак
захворювань пацієнта. Даний розділ містить інформацію про те, яких фахівців
відвідує пацієнт, з якою періодичністю, результати оглядів.
Розділ заповнює медичний працівник.
Результат кожного огляду зберігається в ЕМК у вигляді внесеного
медичного запису. При внесенні медичного запису в ЕМК автоматично
зберігається дата та час внесення запису, а також ПІБ медичного працівника,
який вніс запис.

Змін
...
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Рисунок 5.5 – розділ «Лікарські огляди»
5.6 Опис розділу «Пошук»
Розділ «Пошук» містить в собі два поля для пошуку, створено його
було для зручності користування додатком. Лікар одразу може написати
прізвище або ім’я пацієнта і одразу зможе побачити основну інформацію. Це
спрощує лікарю пошук потрібної картки.

Змін
...
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Рисунок 5.6 – розділ «Пошук»

Висновки до розділу 5
В даному розділі розглянуто програмний продукт та описано процес
його встановлення на робочі станції. Описано та проілюстровано основні
функції «ЕМК».

Змін
...
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Дипломна робота виконується на базі кафедри БМК. Розглянута
реєстратура, як основне робоче місце. Метою цього розділу являється аналіз
впливу шкідливих факторів і умов праці на виробництві, а також відповідних
заходів по усуненню факторів, що негативно впливають на персонал.
Програмний продукт розробляється для спрощення роботи лікаря та
часткової автоматизації виписки медичних карток і створення звітів.
6.1 Характеристика реєстратури
Таблиця 6.1 – Характеристика приміщення
Характеристика

Кабінет

Довжина реєстратури, L

8м

Ширина реєстратури, W

15 м

Висота стелі, H

2,8 м

Кількість працюючих

3

Штучне освітлення

4 світильника

Опалення

2 радіатори

Підлога

бетон,вкритий лінолеумом

Стіни

цегляні, біла побілка

Таблиця 6.2 – Об’єкти реєстратури
Назва елементу

Змін
...

Характеристика

Номер на
рисунку
1

Системний блок ASUS TA-668

190x490x431

Монітор Samsung 940BW

439x327x200

2

Принтер Samsung SL-M2620D

68x335x202

3

Стіл, 2шт

1120х640х710

4

Крісло, 3шт

52x65x110

5

Шафа, 2 шт.

1320х640х1900

6
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Продовження таблиці 6.2 – Об’єкти реєстратури
Шафа, 2 шт.

1320х640х1700

7

Припливно-витяжна установка
Lossnay VL-100EU5-E
Опалювальні батареї, 2 шт

800x210x290

8

15х100х60

9

Умивальник

80х60х100

10

Таблиця 6.3 – Технічні характеристики приладів
Принтер Samsung SL-M2620D
Напруга

100 – 220 В

Потужність

400 Вт (друк) / 45 Вт (очікування)

Масимальний рівень шуму

50 дБА друк/ 26 дБА очікування

Монітор SamsungSyncMaster 940BW
Розмір дисплею, підсвітка

19”

Розмір пікселей

0.252 x 0.252 мм

Комп'ютерASUS TA-668
Напруга

110 – 220 В

Потужність, Вт

400

Масимальний рівень шуму

40 дБА

Процессор

Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)

RAM

2 Гб

Відеокарта

NVIDIA GeForce GT630

HDD

1Тб

Припливно-витяжна установка Lossnay VL-100EU5-E

Змін
...

Масимальний рівень шуму

Від 24 до 37 дБА

Вхідна напруга

220 В,50 Гц

Продуктивність

50 м3/год
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Рисунок 6.1 - План реєстратури
Площа приміщення Sзаг= 50 м2;
Об’єм складає Vзаг = 140 м3.
З них корисні площа та об'єм :
Sкор = 50 – (2,5х1 + 2,5х1 + 0,52х0,65 + 0,52х0,65 + 0,52х0,65 + 2х0,5 +
2х0,5 + 2х0,5 + 2х0,5 + 0,8х0,6 ) = 39,506м2;
Vкор = 140 – (2х0,5х1,8 + 2х0,5х1,8 + 2х0,5х1,8 + 2х 0,5х1,8 + 2,5х1х0,71
+ 2,5х1х0,71 + 0,8х0,6х1) = 128,77м3
Показники корисної площі та об’єму приміщення, що припадає на
одного співробітника:
S[1] = Sкор / 3 = 39,506м2/3= 13,17 м2,
V[1] = Vкор / 3 = 128,77м3/ 3 = 43 м3.
Результати розрахунків

приведені в

таблиці

1.4,

порівняння

нормативних параметрів з реальними згідно з нормами ДСанПіН 3.3.6.042-99,
ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Змін
...
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Таблиця 6.4 - Результати розрахунків
Параметр

Реальні параметри

Норма

Площа, S

13,17 м2

не менше 6 м2

Об’єм , V

43 м3

не менше 15 м3

Ширина проходу

1,5 м

не менше 1,2 м

Прохід між шафами

1,22 м

не менше 0,8 м

Висота стелажів

1,7 м

не більше 1,8 м

1,9 м

не більше 2 м

0,3 м

не менше 0,5 м

0,5 м

не менше 0,2 м

1,8 м

не менше 1,1 м

Висота стелажів (біля
стін)
Відстань між стіною та
торцями стелажів
Відстань між підлогою та
нижньою полицею
стелажа
Відстань між стелажами
та опалювальними
системами

Показники об’єму та площі відповідають нормі. Показники ширини
проходу між столами та шафами також відповідають нормам. Але відстань між
стіною та торцями стелажів не відповідають нормам, тому потрібно посунути
ближче до центру стелажі не менше ніж на 0,2 м.
6.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та розробка
заходів по покращенню умов праці при написанні учбового програмного
продукту

Змін
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Таблиця 6.5 – Небезпечні і шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні

- мікроклімат приміщення;
- пил зі старого паперу в
медичних картках;
- освітлення;

- дезинфікуючі
речовини;

- віруси;

- клей зі старих - бактерії.

- шум;
- електронебезпека;

медичних карт.

- небезпека пожежі.

6.2.1 Мікроклімат
Таблиця 6.6 – Джерела та наслідки
Параметри

Джерела

Наслідки

Недостатня освітленість

Зниження

робочої зони через недоліки

працездатності

системи освітлення

людини, псування

мікроклімату
Освітлення

зору
Температура

Системний блок, батареї

Підвищення
температури
знижує
працездатність
людини

Вологість

Змін
...

Вентиляція приміщення

Підвищення
вологості
приміщення, поява
бактерій
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Оптимальні параметрами для комфортної роботи в даному приміщенні
з приладом нормуються ДСН 3.3.6.042-99 і відзначені в таблиці 6.7.
Таблиця 6.7 – Оптимальні та реальні умови в приміщенні
Умови

Період

Катег

Темпера

Відносна

Швидкість

року

орія

тура

вологість,

руху, м/с

робіт

повітря,

%

0С

Оптимальні

Холодний

Легка

22-24

60-40

0,1

умови

Теплий

1а

23-25

60-40

0,1

Реальні

Холодний

24

60-40

0,1

умови

Теплий

23

60-40

0,1

Таблиця 6.8 – Заходи по мікроклімату
Технологічні

- В холодну пору року: для- В теплу пору року:
обігріву використовувати- Нормування
дві батареї по 8 секцій в температури за
кожній з робочим тиском допомогою вентиляції.
1.6
Мпа,
тепловою
потужністю 180 Вт/секція
- На протязі усього часу працює Припливно-витяжна
установка Lossnay VL-100EU5-E, тому що не має
природнього провітрювання приміщення.

Організаційні

- інструктаж з техніки безпеки
обігрівачів, вологе прибирання

використання

Засоби
- використання халату, бахіл та медичної лицьової
індивідуального
маски
захисту

Змін
...
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В холодний і теплий період мікроклімат підтримується відповідно до
вимог СніП 2.04.05-91 за допомогою системи опалення та кондиціонування
повітря.

6.2.2 Освітлення
Використання програмно-аппаратного комплексу вимагає значної
уваги та концентрації на виконанні роботи, написання програмного коду.
Отже при розробці програмного продукту значну увагу необхідно приділяти
освітленню кабінету, оскільки робота пов´язана з текстом та графіками. Від
якості системи освітлення залежить продуктивність та безпека праці, при
розробці програмного забезпечення, а також здоров’я працюючого.
Таблиця 6.9 – Джерела і наслідки.
Джерела

Наслідки

Недостатнє місцеве освітлення

Порушення зору працівника

Дуже яскраве світло

Зниження рівня працездатності

Таблиця 6.10 – Параметри середовищ розробки ПЗ
Розряд
зорови
х робіт

IV

Змін
...

Наймен
ший
об’єкт

0,5-1 мм

Фон

Світл
ий

Контра
ст

Велики
й

Підрозр
яд
зорових
робіт

Г

Штучне
освітлення
Освітленість, лк
при
комбіно
ваному
освітлен
і

при
загальн
ому
освітле
нні

300

150

Суміщене
освітлення
КПО, %
при
верхньо
му чи
комбіно
ваному
освітленні
2,4
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6.2.2.1 Штучне освітлення

Рисунок 6.2 – План штучного освітлення
Таблиця 6.11 – Засоби захисту зору:
Вид захисту
У

Заходи
Фон програми-середовища (Eclipse) розробки

технологічному – чорно-білий, (50%), шрифт програми – 14 –
обладнанні

об’єктів 3 (пк) – 1 (мм) (25%)

Технічні
заходи

16 (пк), 6 – 8 (мм) (25%), розмір мінімальних

У приміщенні

Штучне освітлення: місцеве (16 ламп 15W HO
G13) (100%)

Організаційні заходи

Використання засобів
індивідуального захисту (50%),
вологе прибирання (50%)

Змін
...
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Таблиця 6.12 – Використання лінійних люмінісцентних ламп денного
освітлення Т8.
Потужність

15W

Розміри

800мм

Тип цоколя

G13

Температура світла

4000К

Створено комфортні умови зорової роботи, штучне освітлення
приміщення відповідає нормам та правилам.

6.2.3 Шум
Згідно ДСН 3.3.6.037-99 для даного робочого місця рівень звуку не
повинен перевищувати 50 дБА. Присутні джерела шуму у робочому
кабінеті.
Таблиця 6.13 – Джерела і наслідки.
Джерела

Наслідки

Вентиляція

Порушення слуху працівника,

Системний блок

зниження рівня працездатності,

Зовнішній шум

втомлюваність, роздратованість

Таблиця 6.14 – Джерела і рівень шумових навантажень.
Джерела
шуму
Принтер
Комп'ютер
Припливновитяжна
установка

Змін
...

Шумові
характеристики,
дБА
50
30
24-37

Нормативне
значення, дБА

50

Відстань до
працівника, м
0,3
0,5
1,5
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Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлених норм за ДСН
3.3.6.037-99

«Санітарні

норми

виробничого шуму,

ультразвуку

та

інфразвуку», Вібрація незначна, тому питання захисту від вібрації не
розглядаються.
Таблиця 6.15 – Засоби та заходи захисту від шуму
Технологічні

- в приміщенні встановлено обладнання,
сумарний шум якого в нормі;
- вікно

реєстрації

шумопоглинаючого

зроблено

зі

склопакету,

яке

забезпучує звукоізоляцію до 34 дБ зі
сторони коридору.
Організаційні

- дотримання правил технічної експлуатації,
- періодична ретельна перевірка

Індивідуальні

-дотримання режиму праці та відпочинку
- медогляд

6.2.4 Електробезпека
Кабінет не відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою,
оскільки від електроенергії живляться персональний комп’ютер, принтер та
джерела освітлення.
Обладнання не несе великої завантаженості на мережу. Сукупна
максимальна величина струму може досягати – 1,2 А. Робочі умови
використання ПК: напруга – 220В, потужність- 400Вт. Корпуса ПК
виготовляються з пластмас (передня панель) та металу (верхня кришка і задня
панель). Максимальна сила труму не більше 2 А.
Принтер навантажуватиме систему не більше ніж 400Вт/220В ~ 2A.

Змін
...
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Таблиця 6.16 – Джерела і наслідки.
Джерела

Наслідки

Комп’ютер

Поранення, опіки живих тканин

Принтер
Таблиця 6.17 – Заходи по електробезпеці
Технологічні

- встановлюється загальний електрощиток з трьома
автоматичними вимикачами розрахованих на силу
струму 10А, відповідно для світла, електроприладів та
кондиціонеру для забезпечення обмеження сили
струму

за

допомогою теплових

розмикачів

з

фіксованими налаштуваннями
- наявність та використання джерел безперебійного
живлення;
- кришка для розетки.
Організаційні

-

проведення

періодичного

інструктажу

з

електробезпеки;
- створення таких умов, щоб працівники, на яких
покладено

обов’язки

електроустановок, відповідно

з

обслуговування
до чинних

вимог,

своєчасно здійснювали їх огляд та профілактичні дії;
- регулярно проводиться діагностика всіх приладів на
предмет ушкоджень.
Засоби

- - суворе дотримання правил пожежної безпеки;

індивідуально - - план евакуації при пожежі.
го захисту

Змін
...
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6.2.5 Пожежна безпека у надзвичайних ситуаціях
Вірогідними причинами виникнення пожежі в приміщенні можуть
стати: коротке замикання електропроводки, використання не передбачених
електронагрівальних приладів, недотримання правил пожежної безпеки.
Таблиця 6.18 –Характеристика вибухонебезпечності та пожежної
небезпеки
Матеріали присутні в

Категорія

Клас

зони

кабінеті

вибухо

приміщення

небезпечності

пожежній безпеці

по

Клас
пожежі

приміщення
волокнисті – папір,

В

П- Ііа

А, Е

тверді – дерево та
електроустаткування
Використовуємо вуглекислотні вогнегасники(ВВК-2), що не псують
оснащення. Вогнегасники можливо встановити у кутку с права від виходу.
Таблиця 6.19 – Джерела і наслідки
Джерела
Комп’ютер
Принтер

Наслідки
Виникнення пожежі, псування
техніки, опіки живих тканин людини

Медичні картки

Змін
...
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Таблиця 6.19 – Заходи по пожежній безпеці
Технологічні

- передбачено вільний доступ до мережних
рубильників і вимикачів;
- у приміщені та в загальному коридорі, поруч з
кабінетом,

знаходиться

вуглекислий

вогнегасник ВВК-2;
- у приміщенні на стелі встановлено два датчика
СПД-3.4 радіусом спостереження ~7 м;
-

своєчасне

проведення

профілактичних

оглядів, ремонтів устаткування.
Організаційні

- інструктаж з пожежної безпеки;
- організація навчань з пожежної охорони;
- створені схеми евакуації які знаходяться в
кабінетах та на коридорах/

Засоби

- суворе дотримання правил і норм, визначених

індивідуального

чинними нормативними документами.

захисту

Змін
...
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Рис 6.3 – План евакуації при пожежі
Висновки до розділу 6
Після проведеного аналізу санітарно-гігієнічних умов роботи, умов
електробезпеки, пожежної безпеки можемо зробити наступні висновки:
переважна більшість чинників відповідає нормативним вимогам, тобто умови
праці можна назвати задовільними.

Змін
...
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7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ
РОБОТИ
7.1 Постановка задачі проектування
Темою дипломної роботи є «Електронна медична карта пацієнта». На
базі кафедри БМК розроблено користувацький додаток. Суть задачі зводиться
до розробки програмного продукту, який буде задовольняти потреби лікрів та
забезпечить зручність та простоту у використанні медичними картами
пацієнтів. Першочерговим завданням було перевірити стан інформатизації
охорони здоров’я України та після цього втілити в одному додатку найкращі
риси серед усіх вибраних програм. Таким чином ми отримаємо вітчизняний
користувацький додаток, що у рази дешевше заграничних і дозволяє
створювати електронні медичні карти перебуваючи за межею залежності від
іноземних імпортерів.
Для аналізу в економічній частині дипломної роботи було вибрано
електронну медичну карту пацієнта, що представляє собою користувацький
додаток.
Так як аналоги такої програми, що складається з бази даних
Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова та
програми написаної власноруч не існують, то для аналізу було вибраний метод
ФВА (функціонально-вартісний аналіз).
Функціонально-вартісний аналіз – це один із методів евристичного
аналізу, мета якого полягає у виборі оптимального варіанта, що забезпечує
повноцінне виконання досліджуваним об'єктом (виробом, технологічним
процесом, формою організації чи управління виробництвом тощо) своїх
основних функцій при мінімальних затратах, був вибраний з огляду на те, що
наш виріб не має аналогів і займає окрему нішу у вітчизняних розробках

Змін
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медичних карт. Виріб являє собою розроблений користувацький додаток для
комп’ютера, а у майбутньому впровадження його для смартфонів.
7.2 Обгрунтування функцій програмного продукту
Виходячи з конкретних цілей, які реалізуються програмним продуктом
 ЕМК, виділимо основні функції:
 F1 – Запуск ЕМК
 F2 – Створення нової карти пацієнта
 F3 – Робота з існуючою картою пацієнта
 F4 – Збереження даних
 F5 – Вихід із програми
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів розв’язання в
залежності від профілю під яким виконано вхід в систему.
F1 – Запуск ЕМК:
а) виведення головного вікна програми, з якої лікар може починати
роботу.
F2 – Створення нової карти пацієнта:
а) створення нової карти пацієнта.
F3 – Робота з існуючою картою пацієнта:
а) додавання нових даних, отриманих в результаті нового обстеження,
або редагування їх;
б) додавання відомості про операцію, друк виписки, призначення на
післяопераційний огляд стаціонарного пацієнта.
F4 – Збереження даних:
а) збереження всіх змін інформації з картками пацієнтів.
F5  Вихід із програми:
а) вихід із ЕМК.

Змін
...
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По розглянутим варіантам будуємо морфологічну карту (рисунок. 7.1).

Рисунок 7.1 – морфологічна карта
На основі цієї карти побудована позитивнонегативна матриця
(табл.7.1).
Таблиця 7.1 – Позитивнонегативна матриця функцій
Основна Варіант
функція
F1
F2
F3

реалізації
а)

...

Недоліки

Зручне користування

Підключення до
внутрішнього серверу

а)

Можливість

Додаткова пам'ять

розширювати базу
а)

б)

Змін

Переваги

Зручне користування

Необходність допоміжних

змістом

алгоритмів

Зручне користування

Необходність допоміжних

змістом

алгоритмів
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Продовження таблиці 7.1 – Позитивнонегативна матриця функцій
F4

а)

Можливість змінювати

Додаткова пам'ять

відомості
F5

а)

Швидкість закриття

Інформація може не
зберегтись

7.3 Обгрунтування системи параметрів
Для характеристики розробленої програми можна

використати

наступні параметри:
Х1 – Час завантаження програмного продукту;
Х2 – Час пошуку та виведення інформації картотеки;
Х3 – Обсяг пам’яті, який займає програма на жорсткому диску;
Х4 Обсяг оперативної пам’яті, який необхідний для роботи програми;
Х5 Час збереження змін та друку.
Із даних технічної літератури визначаємо припустимі, середні отримані
та досягнуті значення параметрів. Результати наведено в таблицею 7.2.
Таблиця 7.2  Основні параметри програми.
Найменування
Параметра

Позначе
ння
Параме
тра

Гранично
припусти
ме
значення

Час завантаження
програмного продукту, мс
Час пошуку та виведення
інформації картотеки, мс

Х1
X2

Змін
...

Значення параметра
Досягаєме
значення

700

Середнє
отримане
значення
400

100

70

50

300
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Продовження таблиці 7.2 – Основні параметри програми
Обсяг пам’яті, який займає
програма на жорсткому
диску, Мб
Обсяг оперативної пам’яті,
який необхідний для
роботи програми, Мб
Час збереження змін та
друку, мс

Х3

150

80

60

Х4

256

512

1024

Х5

100

60

50

800

120
100

600

80

400

60
40

200

20
0

0
0

5

10

15

0

5

10

15

Рисунок 7.2 – Час завантаження

Рисунок 7.3 – Час пошуку та

програмного продукту

виведення інформації із картотеки,
мс

200

1200
1000

150

800
600

100

400

50

200
0

0
0

Змін
...

5

10

15

0

5

10

15

Рисунок 7.4 – Обсяг пам’яті, який

Рисунок 7.5 – Обсяг оперативної

займає програма на жорсткому

пам’яті, який необхідний для роботи

диску, мб

програми, мб
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Рисунок 7.6 – Час збереження даних та друк, мс

Х4

Х5

Змін
...

Час збереження змін

2

3

4

5

Квадрат
відхилення,
(Δ)²

Х3

1

Відхилення, Δ

Х2

Час завантаження
програмного
продукту
Час пошуку та
виведення
інформації із
картотеки
Обсяг пам’яті, який
займає програма на
жорсткому диску
Обсяг оперативної
пам’яті, який
необхідний для
роботи програми

Ранг параметра
по оцінці
експерта

Сума рангів, R

Х1

Назва параметра

Одиниці
вимірювання

Параметри

Таблиця 7.3 – Результат ранжування параметрів.

5

4

5

5

3

22

7

49

4

5

3

4

5

21

6

36

1

2

1

1

2

7

-8

64

2

1

2

2

1

8

-7

49

3

3

4

3

4

17

2

4

Мс

Мс

МБ

МБ

Мс
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n

N=5; n=5

S   2i  202
i 1

.

Далі визначають коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою :
W

12 * 202
12S
W 2 3
 0.8
3
N ( n  n)
5 (5  5)
2

Так як розрахункове значення коефіцієнта конкордації більше
нормативного, то можна використовувати результати опитування експертів
для наступних розрахунків.
Вагомість параметрів визначається методом попарного їх зрівняння,
використовуючи результати оцінок експертів (Таблиця 7.4).
Таблиця 7.4 - Попарне порівняння параметрів.
Параметр

Змін
...

Експерти

Підсумкова

Значення
коефіцієнтів

1

2

3

4

5

Х1 і Х2

<

>

<

<

>

<

0,5

Х1 і Х3

<

<

<

<

<

<

0,5

Х1 і Х4

<

<

<

<

<

<

0,5

Х1 і Х5

<

<

<

<

<

<

0,5

Х2 і Х3

<

<

<

<

<

<

0,5

Х2 і Х4

<

<

<

<

<

<

0,5

Х2 і Х5

<

<

>

<

<

<

0,5

Х3 і Х4

>

<

>

>

<

>

1,5

Х3 і Х5

>

>

>

>

>

>

1,5

Х4 і Х5

>

>

>

>

>

>

1,5

БС41с.4119.1300.3166.ПЗ
Лист № докум . Підпис Дата

Лист

71

Таблиця 7.5 - Розрахунок вагомості параметрів ПП
Перший

Параметри Хj

Хі

крок

Другий крок

Третій крок

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

bi

φi

b’ i

φ’ i

Х1

1

3

0,12

14

0,1196 65,5

0,1229

Х2

1,5 1

4

0,16

17,5

0,1495 81,25

0,1525

Х3

1,5 1,5 1

7

0,28

35

0,2991 158

0,2964

Х4

1,5 1,5 0,5 1

6

0,24

28

0,2393 127

0,2383

Х5

1,5 1,5 0,5 0,5 1

5

0,2

22,5

0,1923 101,25 0,1899

25

1

117

0,9998 533

0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5
1,5 1,5
1,5

Всього

b’’ i

φ’’ i

1

7.4 Дослідження варіантів виконання основних функцій
Для якісної оцінки варіантів технологічних рішень будуємо позитивнонегативну матрицю (див табл. 1), в якій відображаються їх переваги та
недоліки, а також розраховуємо коефіцієнт якості по формулі (12).
n

K яj   j Bij
i 1

,

де φі — коефіцієнт вагомості і-го параметра якості в сукупності
прийнятих для розгляду параметрів якості; Вiј – оцінка і-го параметра якості jго варіанта виробу в балах; п – кількість параметрів виробу, які прийняті для
оцінки.
Результати розрахунку узагальненого показника рівня якості варіантів
реалізації основних функцій виробу зводяться в таблиці 7.6.

Змін
...
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Таблиця 7.6 – Розрахунок показників якості варіантів реалізації

F1

F2

F3

А
А
А
Б

F4

F5

А
А

700

3

0,1229

Х4

256

6

0,2383

X4

256

6

0,2383

Х5

100

5

0,1899

Х2

100

4

0,1525

Х5

100

5

0,2383

Х2

90

3

0,1525

Х5

90

4

0,2383

X4

240

5

0,2383

Х5

100

4

0,1899

X3

150

7

0,2964

X4

256

6

0,2383

Кя

технічного

рівня,

X1

Показник

вагомості, Фі

Коефіцієнт

балах, Ві

Оцінка параметра в

значення параметра

Абсолютне

функції

Параметри, які у

функції

реалізації
Варіант

Основна функція

основних функцій програмного забезпечення

1,8

2,34

1,8

1,41

1,95

3,5

Варіанти:
1. F1 + F2 + F4+F5
2. F1 + F3(А) + F4+F5
3. F1 + F3(Б) + F4+F5
Складанням абсолютних значень коефіцієнтів рівня

якості по

варіантах реалізації основних функцій знайдемо рівень якості варіантів
технологічного виконання.

Змін
...
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Кя1=1.8 + 2,34 + 1,95 + 3,5=9,59
Кя2=1,8 + 1,8 + 1,95 + 3,5 =9,05
Кя3=1,8 + 1,41 + 1,95 + 3,5=8,66
Коефіцієнт якості більший при першому варіанті реалізації основних
функцій програмного продукту.
7.5 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
Три варіанта включають в себе по 5 завдань. При чому, для кожного
варіанта три завдання будуть спільними :


Запуск программного забезпечення



Збереження змін



Вихід

Для 1 та 5 завдання, виходячи із норм часу для завдань розрахункового
характеру ступеня новизни Г та групи складності алгоритму 1, трудомісткість
Тр = 27 людино-днів. Поправковий коефіцієнт,

який враховує вид

використаної інформації для першого завдання (нормативно-довідкова
інформація): К ск = 0,4. Поправковий коефіцієнт, який враховує складність
контролю вхідної та вихідної інформації для завдань, К ск = 1. Оскільки під
час розробки цих завданнь використовуються стандартні модулі, врахуємо це
за допомогою коефіцієнта К ст = 0,7. Коефіцієнти К м і Кст.м, які враховують
відповідно програмування на мові низького рівня та розробку стандартного
програмного забезпечення, для всіх завдань становлять 1: К м = Кст.м = 1.
Отже, загальна трудомісткість програмування першого та другого
завдання варіанту дорівнює:
То= Тр · Кп · Кск · Кст = 27 · 0,4 · 1 · 0,7 = 7,56 людино-днів.
Проведемо аналогічні розрахунки для інших завдань.
Для 2 завдання (використовується алгоритм першої групи складності,
ступінь новизни А):

Змін
...
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Тр = 90 людино-днів; Кп= 1,08; Кст= 1,42;
То = 90 • 1,08 • 1,42 = 138.
Для завдання 3(а) (використовується алгоритм другої групи складності,
ступінь новизни А):
Тр = 36 людино-днів; Кп= 1,08; Кст= 1,26;
То = 36 • 1,08 • 1,26 = 49.
Для завдання 3(б) (використовується алгоритм першої групи
складності, ступінь новизни Б):
Тр = 64 людино-днів; Кп= 1,08; Кст= 1,01;
То = 64 • 1,08 • 1,01 = 70.
Для 4 завдання (використовується алгоритм другої групи складності,
ступінь новизни В):
Тр = 19 людино-днів; Кп= 0,81; Кст= 0,8;
То = 19 • 0,81 • 0,8 = 12,31.
Складемо трудомісткість відповідних завдань, щоб отримати їх
трудомісткість:
ТI = (7,56+138+12,31+7,56) • 8 = 165,43 людино-годин
ТII= (7,56+49+12,31+7,56) • 8 =76,43 людино-годин
ТIIІ= (7,56+70+12,31+7,56) • 8 =97,43 людино-годин
Очевидно, що вищу трудомісткість мають варіанти І та IІІ.
В процесі моделювання приймає участь 1 програміст, оклад якого
прийнято як 15000 гривень.
Годинну заробітню плату визначимо, виходячи із місячних окладів
програмістів, враховуючи тривалість умовного місяця 21,1 день при 5-ти
робочих днів на тиждень.
Сч =

Змін
...

15000
грн
= 88,9
.
21,1 ∙ 8
год
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Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно до формули:
1.

Сзп = 88,9·165,43·1,2 = 17648,07 грн.

2.

Сзп = 88,9·97,43·1,2 = 10393,83 грн.

Клас професійного ризику виробництва – 2. Розмір ЄСВ – 36,77%.
Відрахування на всі види соціального страхування за варіантами:
1.

Сзп = 17648,07 · 0,3677 = 6489, 19 грн.

2.

Сзп = 10393,83 · 0,3677 = 3821,81 грн.

Потім визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).
Оскільки ЕОМ обслуговує один спеціаліст з окладом 15000 грн, з
коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:
Сг= 15000 · 0,2 = 3000 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Сзп= 3000 · (1 + 0,2)=3600 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Свід=Сзп · 0,3677 = 3600 • 0,3677 = 1323,72 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою (за амортизації
25 % та вартості ЕОМ 10000 грн):
Са= 1,15 · 0,25 · 10000 = 2875 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою :
Срем= 1,15 · 10000 · 0,05 = 575 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Теф = (365 – 104 – 8 – 16) · 8 · 0.9 = 1706,4 год
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою :
Сел= 1706,4 · 0,156 · 0,7 · 2 = 372,67 грн.
Накладні витрати:
Снакл = 9328,35 · 0,67 =6250 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати:
СЕКС = 3000 + 1323,72 + 2875 + 575 + 372,67 + 12500= 20646,39 грн

Змін
...
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Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМ -Г = Секс / Теф=20646,39 /1706,4 = 12,09 грн/год
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з моделюванням,
ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу в залежно від обраного
варіанта реалізації пакета, становитимуть:
1.

См.ч = 12,09 · 165,43 = 2000 грн.

2.

См.ч = 12,09 · 97,43= 1177,92 грн.

Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
1.

Снакл = 17648,07 · 0,67 =11824, 21 грн.

2.

Снакл =10393,83 · 0,67 = 6963, 87 грн.

Визначимо вартість моделювання за варіантами:
1.

СПП = 17648,07 + 6489, 19 + 2000 + 11824, 21 = 37961,26 грн.

2.

СПП = 10393,83 + 3821,81 + 1177,92 + 6963, 87 = 22357,43 грн.

7.6 Вибір кращого
економічного рівня.

варіанта

програмного продукту

техніко-

Коефіцієнт техніко-економічного рівня розраховують за формулою:
КТЕР1 = 9,59 / 37961,26= 2,5 • 10-4;
КТЕР3 = 8,66 / 22357,43= 3,8 • 10-4;
У результаті розрахунку критерію ефективності найбільш ефективним
є третій варіант реалізації програми з коефіцієнтом техніко-економічного
рівня КТЕР3= 3,8 • 10-4.

Змін
...

БС41с.4119.1300.3166.ПЗ
Лист № докум . Підпис Дата

Лист

77

Висновки до розділу 7
У результаті розрахунку критерій ефективності третього варіанту
реалізації моделі з коефіцієнтом техніко-економічного рівня К ТЕР3= 3,8·10-4 у
1,5 рази перевищує критерій ефективності першого варіанту реалізації моделі.
Хоча третій варіант реалізації моделі є ефективним і дешевшим у 1,5
рази (22357,43грн), але при його реалізації не будуть виконані всі вимоги до
якості і безпечності інструменту.
Перший варіант реалізації моделі у 1,5 рази дорожчий за третій
(37961,26 грн), але він наділить прилад усім необхідним функціоналом, що в
результаті допоможе якісно заповнювати отримані дані пацієнта. Такий
варіант

реалізації

дозволить отримувати

якісні

дані,

які

зможуть

використовувати в майбутньому інші лікарі. До того ж, за допомогою такої
конфігурації буде забезпечено надійну фіксацію бази даних до програми.
Якість користувацького додатку при цьому буде значно вищою, адже
програма буде більш чіткою і змістовною. Зручність застосування такої
програми також не ставиться під сумнів, адже завдяки їй ми позбудемося
паперової документації, що спрощує роботу лікарів.
Аналізуючи отримані результати можна прийти до висновку, що
поступаючись якістю ми будемо вигравати у ціні виготовлення, але воно того
не

коштує,

адже

надійність

і

якість

додатку,

а

також

його

конкурентоспроможність є важливішою.
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