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РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКА ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ЕЛЕКТРОННОЮ 

СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ – EHEALTH 

 
Нова медична реформа, що стартувала наприкінці 2016 року передбачає створення та впровадження комплексної 

електронної системи охорони здоров’я в Україні -  eHealth. Дана система, яка буде поступово впроваджуватися 

протягом кількох років має на меті переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з 

паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.  

Оскільки система міститиме всю медичну історію пацієнта, то її впровадження дозволить лікарям правильно 

ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта, зробить неможливим підроблення лікарських 

рецептів, а також з’явиться можливість за допомогою деперсоніфікованих даних з системи прогнозувати 

поширення захворювань та запобігати їм 

У статті розглянуто основні цілі та моделі побудови електронної системи охорони здоров’я на державному рівні 

та розробку самого веб-додатка для взаємодії з системою eHealth.    

Ключові слова: eHealth, веб-додаток, МІС, REST API, Spring, Hibernate, J2EE.   

    

Постановка проблеми. Необхідність пере-

ведення документообігу та процесів взаємодії 

у сфері охорони здоров’я з паперо-вого форма-

ту у сучасний – електронний, зумовлено, з од-

ного боку, стрімким розвитком інформацій-

них технологій, а з іншого – необхідністю 

створення в Україні централізованої комплекс-

ної системи, яка б зберігала, обробляла та ви-

давала б за запитом необхідну медичну інфор-

мацію пацієнтам, лікарям чи іншим уповнова-

женим особам. Це дозволило б прозоро та 

ефективно використовувати фінансові ресурси 

галузі, прискорити роботу лікарів та покращи-

ти якість надання медичних послуг.  

Оскільки в Україні на сьогоднішній день 

майже немає програмних продуктів, які мо-

жуть взаємодіяти з системою eHealth, то ство-

рення веб-додатку, що буде підключатися за 

певними технічними правилами до даної сис-

теми і взаємодіяти з нею є дуже актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На даний час теоретичним та практичним обґ-

рунтуванням переведення документообігу з 

паперового формату у електронний у сфері 

охорони здоров’я займаються такі науковці, як 

М.М. Гришко, Н.В. Гольчук, С.О. Левицька та ін.  

Гришко М. М. зазначає, що теперішній стан 

розвитку інформаційних технологій має назву 

«новітній», оскільки застосування їх в автома-

тизації документообігу та процесів взаємодії у 

сфері охорони здоров’я має інноваційний 

характер. 

У свою чергу, Гольчук Н.В. зазначає, що 

електронна система охорони здоров’я є ґрун-

товним, якісним інформаційним джерелом для 

ефективного управління даною сферою, а роз-

виток та поглиблення глобалізаційних та інтег-

раційних процесів зумовили формування 

принципово нових вимог до сфери охорони 

здоров’я.  

При застосуванні інноваційних комп’ютер-

них технологій  у сфері охорони здоров’я авто-

матизується та спрощується контроль за 

управлінням державними медичними заклада-

ми, що сприяє підвищенню достовірності й 

правильності медичних та фінансових даних, 

їхню цілісність і безперервність, а також ро-

бить процес фінансування медичної галузі кра-

їни більш прозорим та ефективним, оскільки 

всі рухи грошових коштів, можливо від-стежи-

ти за допомогою інформаційних технологій. 

На думку Левицької С.О. успішна діяль-

ність сфери охорони здоров’я у сучасних умо-

вах передбачає обов’язкове володіння необхід-

ною медичною та фінансовою інформацією та 

на її основі вчасне прийняття управлінських 

рішень. Основним способом отримання такої 

інформації, на думку Левицької С.О., є викори-
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стання комп’ютерної техніки та відповідних ін-

формаційних технологій і програмних рішень. 

Мета статті. Розглянути основні цілі, моде-

лі побудови електронної системи охорони здо-

ров’я на державному рівні та розробку самого 

веб-додатка для взаємодії з системою eHealth.  

Основні результати дослідження. Систе-

ма eHealth у першу чергу охопить первинну 

ланку медицини – сімейних лікарів, терапевтів 

та педіатрів, з якими пацієнти укладатимуть 

декларації. Таким чином, буде реалізовано 

принцип “гроші ходять за пацієнтом”, оскіль-

ки держава буде сплачувати лікарю за кожного 

пацієнта, а пацієнт, у свою чергу, отримає гаран-

товані державою безкоштовні медичні послуги.  

Система eHealth переслідує наступні цілі [1]: 

- понизити передчасну смертність в країні;  

- підвищити середню тривалість життя;  

- збільшити обсяг охоплення населення 

послугами охорони здоров'я.  

У світі існують декілька моделей побудо-ви 

електронної системи охорони здоров’я на 

державному рівні. 

Перша модель – це централізована систе-

ма, яку повністю створює і контролює МОЗ 

країни. Всі реєстри створюються державою, а 

всі лікарні працюють з однією медичною 

інформаційною системою (далі МІС), що була 

обрана на державному рівні. Дану модель 

побудови було успішно реалізовано у Латвії, 

де державі вдалось охопити 200 лікарень 

приблизно за 5 років. Мінусом даної моделі 

побудови є те, що вона є ефективною, тільки 

для невеликих країн [2;3]. 

Друга модель – це система без централь-

ного компонента. Тобто реєстр створюється в 

країні за домовленістю між лікарнями без 

участі держави. МІС кожна з лікарень обирає 

для себе довільно [4]. Мінусом даної моделі є 

відсутність єдиного реєстру в країні для 

збереження медичної інформації пацієнтів, 

лікарів та медичних установ. 

Третя модель - це гібридна система 

електронної медицини. Держава займається 

створенням єдиних реєстрів і класифікаторів, а 

кожна лікарня окремо для себе вибирає 

найбільш підходящу МІС, якою буде 

користуватися [4]. Дана модель є найбільш 

підходящою для країн з великою кількістю 

населення. Саме її було обрано для України.  

Розглянемо архітектуру розробленого веб-

додатку для взаємодії з електронною систе-

мою охорони здоров’я України. Архітектура є 

трьохшаровою і складається з шару представ-

лення (надає послуги відображення даних та 

обробляє  HTTP-запити); шару бізнес-логіки 

(специфічні алгоритми) та шару даних (оброб-

ляє запити до бази даних). Кожен з них має 

визначені функції та несе відповідальність за 

частину роботи, виконувану додатком, шари 

можуть розмі-щуватися не тільки локально на 

одному пристрої, а і бути розділеними, напри-

клад представлення на клієнтській частині, а 

бізнес-логіка і джерело даних – на серверній 

частині додатку.  

Для створення веб-сторінок було обрано 

HTML (англ. HyperText Markup Language — 

мова розмітки гіпертекстових документів), а 

для оформлення HTML-документу - CSS 

(англ. Cascading Style Sheets або скорочено 

CSS) — спеціальна мова, що використовується 

для опису сторінок, написаних мовами розміт-

ки даних. 

Для реалізацїї серверної частини було 

обрано Java EE (Enterprise Edition) –обчислю-

вальна корпоративна платформа Java, Spring 

фреймворк та Hibernate. Перевагою викорис-

тання Java EE (J2EE) є: висока надійність, 

масштабованість, гнучкість.  

Перевагами використання фреймворку Spring є: 

- легковагість та ненав’язливість завдяки 

застосуванню простих Java-об’єктів (POJO, 

Plain Old Java Object); 

- слабке зв’язування посередництвом 

ін’єкції залежностей та орієнтованості на 

інтерфейси;  

- зменшення об’єму типового коду через 

аспекти і шаблони. 

Перевагами використання Hibernate є: 

- усунення безлічі повторюваного коду під 

час роботи з JDBC API; 

- надання власної потужної об’єктно-орієн-

тованої мови запитів HQL, яка схожа на SQL; 

- легкість інтегрування з іншими Java EE 

фреймворками.  

Взаємодія з центральним компонентом 

eHealth буде відбуватись через REST API. 

REST (скор. англ. Representational State 

Transfer, «передача репрезентативного ста-

ну») — підхід до архітектури мережевих 

протоколів, які забезпечують доступ до 

інформаційних ресурсів. Дані будуть переда-

ватися у вигляді JSON (англ. JavaScript Object 

Notation) — це текстовий формат обміну 
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даними між комп'ютерами. Формат дозволяє 

описувати об'єкти та інші структури даних. 

Висновки та пропозиції. Отже, у даній 

статті було розглянуто основні цілі та моделі 

побудови електронної системи охорони 

здоров’я, проаналізовано переваги та недо-

ліки наведених моделей. Також було розгля-

нуто методи розробки веб-додатка для взає-

модії з системою eHealth, наведені переваги 

обраних технологій, що дало змогу створити 

надійний, легко масштабований та гнучкий 

веб-додаток. У майбутньому функціональ-

ність веб-додатку можна розширити та 

інтегрувати його у роботу МІС, що сприятиме 

реалізації нової медичної реформи в Україні.  
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Намчук С.И., Аверьянова О.А. 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ – EHEALTH 

Новая медицинская реформа, стартовавшая в конце 2016 года предусматривает создание и внедрение комплексной 

электронной системы здравоохранения в Украине - eHealth. Данная система, которая будет постепенно 

внедряться в течение нескольких лет, имеет целью перевода всех документов и процессов взаимодействия в сфере 

здравоохранения с бумажного формата в электронный, при этом создавая единые реестры заведений, врачей, 

пациентов, лекарств и т.д. 

Поскольку система будет содержать всю медицинскую историю пациента, то ее внедрение позволит врачам 

правильно ставить диагноз с учетом целостной картины здоровья пациента, сделает невозможным подделку 

лекарственных рецептов, а также появится возможность с помощью деперсонифицированных данных из системы 

прогнозировать распространение заболеваний и предотвращать их 

В статье рассмотрены основные цели и модели построения электронного здравоохранения на государственном 

уровне и разработка самого веб-приложения для взаимодействия с системой eHealth. 

Ключевые слова: eHealth, веб-приложение, МИС, REST API, Spring, Hibernate, J2EE. 

 

Namchuk S., Averyanova O.  

 DEVELOPING A WEB-APPLICATION FOR INTERACTION WITH THE ELECTRONIC HEALTH SYSTEM OF 

UKRAINE – EHEALTH 

The new medical reform that started in late 2016 involves the creation and implementation of a comprehensive e-health 

system in Ukraine called eHealth. This system, which will be gradually introduced over several years, aims to replace all 

documents and processes of health-related interaction from paper to digital format, while creating single registers of 

institutions, doctors, patients, medicines, etc. 

Since the system will contain the entire medical history of the patient, its implementation will allow doctors to correctly 

diagnose a patient with a complete picture of the health of the patient, make it impossible to falsify prescription medicines, 

and will be able to use the depersonalized data from the system to predict and prevent the spread of diseases 

The article considers the main goals and models of building an electronic health system at the state level and developing the 

web application itself for interacting with the eHealth system. 

Keywords: eHealth, web application, MIS, REST API, Spring, Hibernate, J2EE. 

 

 

 

 

 

 


