
ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ВАШОЇ 
УСТАНОВИ

А НЕ НАВПАКИ



Про компанію “Елекс”

• 23 роки на ринку ІТ-рішень

• 800+ професіоналів

• В першій десятці ІТ-компаній України

• 96%задоволеності клієнтів протягом останніх 5 років

• Microsoft, Sun, Oracle, IBM, Amazon, NVIDIA/CUDA сертифіковані професіонали

Довготерміновий партнер з розробки рішень електронного урядування та 
високоякісних програмних продуктів для компаній з “Fortune 500”



Медична інформаційна система “Доктор Елекс”

• Власний продукт для медичних установ

• Рекомендація МОЗ України для впровадження в медичних установах з 2008 року

• Нагорода за найбільш інноваційний продукт ITMED 2009

• Адаптивність до різних бізнес-процесів та умов використання

• 100+ клієнтів в Україні, Польщі, Білорусії та Молдові

“Система “Доктор Елекс” допомогла нам ефективно організувати роботу 

персоналу, завдяки чому ми гарантуємо нашим пацієнтам якісне медичне 

обслуговування світового рівня”

Сергій Джевага

Генеральний директор МЦ“Інго”



Основні функції системи “Доктор Елекс”

• Систематизує роботу медичної установи

• Забезпечує гармонійну співпрацю усього персоналу

• Впроваджує контроль за процесом лікування

• Дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію

• Підвищує якість обслуговування пацієнтів

Важливою перевагою застосування МІС є 
можливість зменшити затрати часу та ресурсів на 
пошук даних попередніх обстежень пацієнта



Переваги для Лікаря

• Спрощений пошук інформації про 
пацієнта

• Швидкий та легкий ввід даних огляду 
завдяки унікальній системі деревовидних 
шаблонів

• Зменшення кількості медичних помилок у 
документах

• Швидке введення даних лабораторних 
аналізів

• Візуальне виділення інформації у випадку 
відхилення від норми

• Робота з діагностичним обладнанням: 
запис відео та зображень

• Наявність редактора зображень та відео, 
можливість виділення ключових кадрів

• Дотримання регламентованого порядку 
огляду



Переваги для Реєстратури

• Централізоване зберігання інформації

• Швидка та зручна система планування 
візитів

• Детальна інформація про пацієнта –
призначення, послуги та розрахунки

• Оперативне реагування на телефонні 
дзвінки

• Контроль за обслуговуванням пацієнтів

• Швидке формування звітів для 
керівництва

• Зручне налаштування форми 
відображення розкладу та його корекції

• Реєстрація періодів тимчасової відсутності 
працівників (відпустки, хвороби, урочисті 
події)



Переваги для Керівництва

• Оперативне отримання інформації

• Аналіз діяльності установи та підготовка 
статистичних звітів

• Контроль за правильністю та повнотою 
введення даних обстежень

• Заощадження часу та ресурсів завдяки відмові 
від паперового документообігу

• Облік завантаженості працівників та обсягу 
наданих послуг

• Регламентування прав доступу

• Моніторинг історії прибутків та витрат

Усі медичні заклади різні, тому “Доктор 
Елекс” конфігурується відповідно до 
процесів кожної конкретної установи, аби 
керівництво могло з легкістю поєднувати 
управлінські та медичні аспекти своєї 
діяльності



Архітектура системи



Основні підсистеми

• Електронна медична картка

• Редактор шаблонів документів

• Лабораторія

• Розклад роботи

• Аналіз діяльності установи

• Обробка відео та зображень

• Робота з діагностичним обладнанням

• Аудит документів

• Безпека та права доступу

• Web-клієнт



Електронна медична картка

Централізоване 
збереження інформації

Зручний ввід даних за 
допомогою 
деревовидних шаблонів

Швидкий доступ до історії 
хвороби пацієнта



Робоче місце Лікаря

• Спрощений пошук необхідної інформації

• Зменшення часу на огляд за допомогою системи “розумного документообігу”

• Візуальні підказки у випадку відхилення від норми

• Широкий спектр шаблонів оглядів

• Можливість друку результатів огляду різними мовами

Наявність великої кількості спеціалізованих медичних документів



Редактор шаблонів документів

• Гнучке налаштування необхідних шаблонів в 
залежності від потреб конкретного лікаря та 
установи

• Легке та зручне редагування змісту і вигляду 
документів

• Вибір потрібного варіанту з переліку можливих 
відповідей

• Можливість задання норми

Шаблони огляду дозволяють лікареві швидко 
та без зайвих зусиль внести потрібні дані у 
електронну картку пацієнта, уникаючи при 
цьому описок та медичних помилок



Документообіг

• “Розумна” автоматизаціяпроцесу огляду завдяки шаблонам документів

• Гнучке налаштування прав доступу до інформації

• Підтримка форм первинної документації МОЗ



Лабораторія

• Можливість підключення лабораторних 
аналізаторів

�Біохімічних

�Гематологічних

�Імуноферментних

�Бактеріологічних

• Автоматизація збору, обробки та аналізу 
отриманих даних

• Візуальне виділення інформації у випадку 
відхилення від норми

Лабораторна інформаційна система 
“Доктор Елекс” може як входити до 
складу МІС “Доктор Елекс”, так і 
використовуватись як окремий продукт, 
налаштований  у відповідності до потреб 
конкретного  медичного закладу



Розклад роботи

Індивідуальне планування 
робочого дня працівника

Можливість 
відображення розкладу 
за день, тиждень чи 
місяць

Виділення кольором 
статусу приизначення для 
оперативного реагування 
на зміни у  розкладі



Контроль фінансів

• Перелік використаних матеріалів

• Рахунки і тарифікація

• Інтеграція зі страховими компаніями

• Облік страхових випадків

• Баланс розрахунків із пацієнтом

Моніторинг історії платежів та витрат допомагає 
своєчасно приймати важливі управлінські рішення



Звіти та фінанси

• Отримання необхідних аналітичних даних

• Гнучка статистика

• Контроль за якістю роботи працівників та правильністю ведення документації

• Підтримка звітних форм МОЗ України (в т.ч. Форми 17 і Форми 20)



Модуль PACS

• Інтеграція з різними типами 
діагностичного обладнання

�УЗД

�Рентген

�Томограф

�Ендоскоп

�ЕКГ

• Збереження відео та зображень, їх 
обробка за допомогою вбудованого 
графічного редактора

• Можливість виділення ключових кадрів і 
додавання необхідних маркувань

• Можливість включення зображень у 
вихідні документи

Повноцінний графічний редактор 
дозволяє легко обробити 
зображення: додати підписи, 
коментарі та медичні позначки



Комунікаційний сервер

Обмін даними у форматі HL7 із

�суміжними інформаційними системами

�зовнішніми лабораторіями

�страховими компаніями



Оплата праці

• Гнучка система налаштування заробітньої плати і бонусів працівникам

• Можливість експорту в систему 1С звіту про ефективність роботи лікаря та кількість наданих 
ним послуг

• Розрахунок заробітньої плати за необхідними критеріями:

�фіксована ставка

�відсоток від вартості наданих послуг

• Визначення розмірів бонусів



Експертна оцінка консультації лікаря

• Визначення ефективності роботи вибраного лікаря

• Створення звіту про повноту заповнення лікарем необхідної медичної документації

• Оцінка якості введення інформації під час оглядів пацієнтів за заданими критеріями



Склад та списання матеріалів

• Встановлення норми використаного матеріалу для кожної послуги

• Створення звіту про використані матеріали

• Контроль за рухом матеріалів від моменту їх закупівлі до використання



Стаціонар

• Управління ліжкофондом меджичної установи

• Переміщення пацієнтів між відділеннями та корпусами

• Призначення курсу лікування та медикаментів

• Контроль догляду за пацієнтами

• Підготовка необхідної звітності



WEB-клієнт

Запис на прийом до 
лікаря за допомогою 
мережі Інтернет

Можливість 
ознайомлення із 
переліком послуг, які 
пропонує клініка

Легкий доступ до 
розкладу та документації 
коли завгодно і де 
завгодно



Мобільні додатки

Перегляд розкладу візитів 
у медичний заклад

Доступ до результатів 
аналізів та обстежень

Синхронізація з 
календарем приладу



Інтеграція з Toshiba УЗД

Система “Доктор Елекс” забезпечує:

• Імпорт DICOM-зображень з УЗД із результатами вимірів

• Додаткові вимірювання на DICOM-зображеннях: лінійні виміри, виміри площі та довжини, 
обчислення об’єму за трьома лінійними вимірами 

• Вставку відповідних вимірів у протокол обстеження

Система «Доктор Елекс» побудована з урахуванням усіх сучасних стандартів та 
принципів взаємосумісності МІС, підтримуючи взаємодію з іншими клінічними 
системами за допомогою стандарту HL7 та забезпечуючи можливість підключення 
DICOM-сумісного обладнання



Проект “Мобільна медицина”

Роль “Доктор Елекс”:

• Введення електронної картки пацієнта

• Інтеграція з діагностичним обладнанням

• Взаємообмін медичними даними і зображеннями в форматі DICOM з телемедичним 
порталом

• Забезпечення конфіденційності даних



Проект “Грід-система для популяційних 
досліджень в галузі кардіології”

Роль “Доктор Елекс”:

• Транспорт ЕКГ-сигналів в форматі SCP-ECG з кардіографів компанії “Ютас” і “Тредекс” 

• Обробка сигналів та їх збереження у Гріді



Розробка модуля інтеграції із NFZ

Функція системи “Доктор Елекс” полягає у:

• Забезпеченні комунікації із Національним Фондом Здоров’я (NFZ)

• Налагодженні процесу надсилання із медичного закладу у NFZ та 
отриманні від нього інформації щодо наданих пацієнтам послуг та їх 
вартості 

• Забезпеченні відповідності наданих послуг постановам NFZ

Фахівці команди «Доктор Елекс» розпочали співпрацю із 
польською компанією-інтегратором «Kotrak Group», 
отримавши досвід реалізації підходів європейської медицини 
шляхом адаптації системи до вимог польського ринку



Впровадження

Державний сектор

• Національна дитяча клінічна спеціалізована лікарня 
“ОХМАТДИТ” (хірургічне відділення)

• Державний клінічний науково-практичний центр 
телемедицини МОЗ України

• Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" 
Подільського району м.Києва 

• Львівська міська дитяча клінічна лікарня

• Одеська університетська клініка

• Ладиженське територіальне медичне об’єднання

• Медичні заклади м. Вінниці в рамках програми 
автоматизації на 2011-2015 роки



Впровадження

Приватний сектор

• Медична компанія “INTO-SANA”

• Клініка “Медіком”

• Медична компанія “Ilaya”

• Медичний центр “Інго”

• Медичний центр Св. Параскеви

• Група компаній “Мать и Дитя”

• Клініка “Healthy and Happy”

• Мережа стоматологічних клінік “Пародент”

• Міжнародна клініка відновного лікування

а також десятки малих приватних клінік



Впровадження

Впровадження за межами України

• Польща 

�Міська лікарня у м. Тихи

�Клініка “Medicus”, м. Ополє

�Клініка “Gyncentrum”, м. Катовіце

�Клініка “Globos Med”, м. Катовіце

�Клініка пластичної хірургії Dr. Szczyt, м. Варшава

• Білорусь

�Медичний центр “Екомедсервіс”, м. Мінськ

�Клініка жіночого здоров‘я “Єва”, м. Мінськ

• Молдова

�Республіканський медичний діагностичний центр, м. Кишенів

�Клініка “NewMedLife”, м. Кишенів

�Клініка “Repromed”, м. Кишенів


