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ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» – надійний партнер
протягом багатьох років
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Уставний фонд «АЛТ Україна ЛТД» – 100 млн грн. 

ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» - ліцензіат в сфері захисту інформації 

Програмні продукти EMCI підключені до центральної бази даних електронної 
системи охорони здоров’я України 

Власний штат розробників та інженерів – понад 50 осіб.
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https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36257647/
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=287965&cat_id=268817
https://ehealth.gov.ua/


Історія досягнень
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Розробка першого програмного продукту - інформаційної платіжної системи 
для Державного казначейства України

Розробка першої версії МІС (мідичної інформаційної системи) «ЕМСІmed» для 
клініки «Борис»
Розробка та впровадження сучасної лабораторно-інформаційної системи 
«ЕМСІlab» для Державного Науково-дослідного криміналістичного центру 
МВС України

Реалізація найбільшого проекту інформатизації ЛПЗ – Національного 
інституту фтизіатрії ім. В.Г. Яновського на 350 робочих місць

Інформатизація ЦПМСД та поліклінік м. Черкаси – 305 робочих місць, 450 
співробітників 12 ЛПЗ, обслуговування понад 180 тис. пацієнтів

Підключення «ЕМСІmed» до ЦБД ЕСОЗ

Розробка та впровадження хмарного рішення ЕМСІmed+

2005

2006

2010

2015

2016

2018

2020
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Програмні продукти родини EMCI

ЕМСІmed Всебічна інформатизація закладу

Підключення до ЦБД ЕСОЗ за програмою
Державних фінансових медичних гарантійЕМСІmed+

ЕМСІlab Автоматизация лабораторий

Мій МедКабінет 

Інтеграційна платформа 

Електронна черга та сервіси для пацієнтів

Обмін даними між різними системами - МІС, 
пацієнтські
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Призначення Використання Користувачі

Для чого та для кого EMCIlab

Інформатизація 
медичних 

лабораторій і 
автоматизація 
робочих місць

Господарська та 
комерційна діяльність 

лабораторії та її 
підрозділів

Управлінці, 
лаборанти, медичні 

працівники, 
реєстратори, 
бухгалтери
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Схема модулів

Функціональні  можливості EMCIlab

Керування
персоналом

Керування
персоналом

Керування партнерськими
відносинами

Керування
послугами

Лабораторія Медичні послуги
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Компоненти модуля

Модуль  “Лабораторія”

Робоче місце лікаря-лаборанта
Напрямки
Монітор досліджень
Пробопідготовка
Етикетки
Діапазон маркувань
Лабораторні журнали
Статистика і звіти
Управління: робоче місце лаборанта
Управління: дослідження

Управління: біоматеріал
Управління: ємності
Управління: одиниці виміру
Управління: обладнання
Архів зразків
Транспортування
Управління: шаблони архівів
Контрольні матеріали
Контроль якості
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Цілі автоматизації та впровадження ЛІС

Підвищення якості роботи лабораторії

Керування робочими процесами лабораторії, розмежування зон 
відповідальності, документування дій співробітників

Скорочення часу виконання досліджень та отримання результатів

Забезпечення збереження та відтворюваності інформації на всіх етапах 
лабораторного процесу

Адаптація модулів системи під індивідуальні потреби лабораторії

Систематизація робочих процесів, позбавлення від паперової роботи і 
фокусування на якості лабораторних досліджень

Спрощення процедури впровадження системи управління якістю згідно 
вимог стандарту ISO 15189: 2015ISO
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Цілі автоматизації та впровадження ЛІС

Якісно новий рівень сервісу лабораторних послуг для медичного закладу 
та пацієнтів

Повну автоматизацію всіх робочих процесів в лабораторії

Інтеграцію з МІС EMCImed та з електронним кабінетом пацієнта, 
сумісність з іншими медичними інформаційними системами

Надійне збереження, обробка, відновлення та захист результатів 
лабораторних досліджень, а також інформації, яка генерується внаслідок 
робочих процесів

EMCIlab забезпечує: 
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Інформатизація та автоматизація лабораторії

Автоматизація 
робочих місць

Інформатизація - створення 
єдиного інформаційного 
поля для всіх учасників 

робочих процесів

Лаборант

Завскладом

Директор

Завлаб

Медсестра

11



Методологічні основи: ISO і ЛІС

ЕМСІЛАБ це : 
комплексне рішення в рамках впровадження в 
медичні лабораторії системи менеджмента якості 
(СУЯ) та оцінки її компетентності згідно вимог 
стандарту ISO 15189: 2015 Медичні лабораторії. 
Вимоги до якості та компетентності.
автоматична оптимізація процесів, які необхідні 
для впровадження та підтримки СУЯ, ведення та 
контролю документообігу на всіх етапах 
лабораторних досліджень (преаналітичному, 
аналітичному та постаналітичному)
індикатор якості роботи лабораторії, який 
дозволяє мінімізувати ризики критичних помилок 
на  всіх етапах лабораторних досліджень
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Методологія автоматізації 
на підставі вимог ІSO

Забезпечення умов для надійного маркування біологічного 
матеріалу (БМ) та його збереження 

Документування всіх етапів лабораторно-діагностичного процесу

Створення технологічних умов для потокових технологій

Розмежування зон відповідальності та документування дій 
співробітників

Надання співробітникам інструментів для просування лабораторних послуг та 
додаткових сервісів для клієнтів
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     Автоматичні аналізатори
     Двосторонній зв'язок: 

завантаження завдань 
вивантаження результатів

Центральний лабораторний сервер бази даних

Валідація - підтвердження 
результатів досліджень або 
завдання на повторне 
автоматичне тестування

Загальна схема автоматизації

Завдання Online

Штрих-кодування БМ 
(Ідентифікація на борту)

Видача результатів замовнику
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Робочі зони автоматизації
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Преаналітичний етап

Етапи діагностично-лабораторного процесу

Взяття БМ
Оформлення замовлення
Транспортування / доставка
Реєстрація замовлення в ЛІС. Розподіл БМ на робочі місця

Аналітичний етап

Дослідження БМ та визначення параметрів відповідно з типом призначеного 
аналізу
Отримання та інтерпретація результатів 

Постаналітичний етап

Систематизована оцінка та перевірка достовірності отриманих результатів
Коментування отриманих результатів досліджень
Передача результатів в локальну мережу / МІС / ВЕБ-середовище
Архівування БМ та результатів досліджень
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Ідентифікація пацієнта
Маркування біологічного зразка - штрих-кодування
Створення замовлення / направлення на дослідження
Підготовка супровідних документів під час транспортування
Контроль преаналітичних умов

Преаналітичний етап: 
Реєстрація замовлення
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Преаналітичний етап:
Автоматизація процесів відбору біологічного матеріалу

Штрих-кодування - основний принцип маркування біологічного матеріалу
в системі EMCIlab
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Преаналітичний етап:
Транспортування біологічного матеріалу

Відправка зразків БМ в іншу лабораторію
Отримання зразків БМ з інших установ
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Преаналітичний етап:
Реєстрація замовлення в лабораторії
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Преаналітичний етап:
Реєстрація біологічного матеріалу в лабораторії
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Поєднання штрих-коду зразка БМ і замовлення
Реєстрація дати і часу забору матеріалу
Вибір типу біоматеріалу. Вибір ємності та розрахунок необхідного об’єму для 
дослідження
Вибір температурного режиму для збереження зразка
Реєстрація виконавця дослідження

Преаналітичний етап:
Реєстрація БМ в лабораторії
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Робоче місце №3 
(WP01)

Робоче місце №2 
(БХМК)

Робоче місце №1 
(ГРМ1)

Аналітичний етап: Пробопідготовка - сканування 
біоматеріалу та розподіл по робочих місцях

Формування робочого листа - завдання на обладнання
При підключенні обладнання - внесення результатів автоматично 
Валідація результатів дослідження 
Інтерпретація результатів. Індикаторне позначення відхилення від референтних 
значень
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Аналітичний етап:
Повна інформація про показники аналізу та його параметри
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Постналітичний етап:
Робоче місце лікаря - аналіз та валідація 

результатів досліджень

25



Постналітичний етап:
Архівування біологічного матеріалу

Формування та архівація БМ
Вибір умов зберігання БМ
Вилучення БМ з архіву: 
повторний аналіз або 
утилізація
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Автоматичний розрахунок необхідних параметрів контролю якості 
(середнє значення, відхилення та ін.)
Побудова контрольної і кумулятивної карт
Облік контрольних матеріалів

Модуль контролю якості
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Ведення лабораторної документації

Автоматичне створення журналів з використанням шаблонів або конструктора 
системи. 
Автоматичне внесення даних результатів досліджень в журнали
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Управління персоналом

Ведення штатного розкладу
Реєстр співробітників
Формування графіків роботи співробітників

Управління матеріально-технічною базою
Автоматизація процесу ведення обліку витратних матеріалів
Формування документообігу по оприбуткуванню, переміщенню, списанню 
та замовленню витратних матеріалів
Проведення аналізу витрачання запасів за будь-який проміжок часу
Моніторинг залишків витратних матеріалів та контроль терміну придатності

Облік послуг

Облік і аналіз послуг, що надаються
Формування документів для страхових пацієнтів
Формування даних для передачі в бухгалтерську систему
Друк квитанцій та інших фінансових документів. Моніторинг і прогноз 
грошового потоку

Функціональні можливості для керівника
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Впровадження ЛІС у закладі
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Раді співпраці!


