Автоматизований програмний комплекс
«Профогляд»
(версія v.1.3.0.80 від 11.03.2014 року)
Програма АПК «Профогляд» призначена для автоматизації процесів медичних оглядів
пацієнтів у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2007
року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Задачі, які виконує АПК «Профогляд»:
1.
2.
3.
4.

Ведення бази договорів з підприємствами, які направляють працівників для профоглядів
Реєстрація результатів оглядів працівників
Розрахунок вартості робіт
Формування документів з результатами оглядів та звітної документації

АПК «Профогляд» забезпечує інформаційну підтримку наступної
послідовності реалізації процесу профогляду:
1.

2.
3.
4.

5.

Укладання договору лікувального закладу з підприємством:
1.1. внесення даних підприємства
1.2. внесення даних договору з можливістю попереднього розрахунку вартості робіт без
необхідності внесення даних всіх працівників
1.3. внесення даних персоналу
Розрахунок вартості робіт на підставі даних про шкідливі фактори та роботи, які виконує
персонал підприємства, а також тарифів на послуги лікарів і досліджень
Реєстрація результату огляду пацієнта лікарями та виконання необхідних досліджень
Формування результатів огляду:
4.1. висновок щодо кожного пацієнта
4.2. Д-група
4.3. заключний акт
Формування звітної документації:
5.1. результати огляду працівників
5.2. заключний акт
5.3. додаток до заключного акту
5.4. медичні довідки працівників
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Основні модулі програми:
1. Лікувальний заклад:
1.1. параметри лікувального закладу
1.2. перелік лікарів
2. Прайс-лист:
2.1. тарифи на послуги лікарів
2.2. тарифи на проведення дослідження
3. Договори з підприємствами:
3.1. каталог підприємств-клієнтів лікувального закладу
3.2. договори з підприємствами
3.3. персонал (працівники) підприємств
4. Профогляд:
4.1. перелік оглядів по підприємствам
4.2. результати огляду працівників підприємств
5. Звіти:
5.1. звітні форми по договорам
5.2. підприємствам
5.3. в цілому по лікувальному закладу за вказаний період
6. Довідники:
6.1. спеціальності лікарів
6.2. дослідження
6.3. фактори середовища
6.4. роботи
6.5. причини, з яких не пройшов огляд
6.6. класифікація діагнозів МКХ-10
7. Настройки:
7.1. користувачі системи
7.2. права доступу

Звіти та друковані форми:
1. Договір на проведення профогляду
2. Попередній розрахунок вартості робіт (додаток 1)
3. Картка огляду працівника
4. Картки працівників з результатами огляду
5. Заключний акт
6. Додаток до заключного акту
7. Медичні довідки
8. Розрахунок вартості робіт
9. Акт виконаних робіт
10. Фільтр по пацієнтам
11. Звіти по лікувальному закладу:
1.1. Структура загально соматичної захворюваності
1.2. Оперативна інформація
1.3. Контрольний звіт по діагнозам МКХ-10, які було встановлено пацієнтам
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Переваги програми АПК «Профогляд»:
1.

Наявність модулю ведення договорів з підприємствами з попереднім розрахунком вартості
робіт (без необхідності внесення повного переліку працівників)

2.

Можливість сформувати текст результату огляду за допомогою вибраного шаблону (кліше),
який задається в настройках лікарів. Для кожного лікаря можна задати декілька шаблонів

3.

Можливість зберігати зображення досліджень

4.

Висновок – можливість вибрати один з варіантів:
a. придатний для роботи за професією
b. придатний тільки на період (з можливістю вказати умови, за яких придатний)
c. непридатний для роботи за професією (з можливістю вказати причину)
d. не пройшов профогляд (з можливістю вказати причину)
e. інше (з можливістю додати коментар)
та можливість редагувати поле професії у висновку

5.

Д-група: відмічаються спеціальності лікарів, у яких пацієнт стоїть на обліку. Можна
відмітити декілька лікарів

6.

Друковані форми:
a. картки робітників (можна друкувати як по одному, так і всю організацію за раз)
b. медична довідка
c. розрахунок вартості робіт з групуванням по пунктам додатків або по робітникам
d. заключний акт з додатком
e. список робітників з урахуванням додаткових фільтрів

7.

Режим огляду лікарем: користувач вибирає спеціальність лікаря і організацію, по якій
проводиться огляд. При відкритті картки огляду пацієнта, зразу відкривається закладка для
внесення результатів огляду вказаним лікарем

8.

Режим голови комісії: При відкритті картки огляду пацієнта, зразу відкривається закладка
для внесення висновку. При закритті картки огляду зразу відкривається картка огляду
наступного пацієнта.
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