
Лабораторно-інформаційна система
«ЕМСІЛАБ»



Цели автоматизации и внедрения ЛИС

Підвищити якість лабораторії

Керувати робочими напрямами лабораторії, розмежувати зони 
відповідальності, документувати дії співробітників

Скоротити час виконання досліджень

Забезпечити збереження і відтворюваність інформації при лабораторному 
процесі

EMCIlab дозволяє: 
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Автоматизація 
робочих місць

Інформатизація - створення 
єдиного інформаційного 
поля для всіх учасників 

робочих процесів

ARM

ARM

ARM

ARM

ARM

Інформатизація та автоматизація лабораторії
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Методологічні основи

ISO 17025: 2005 - Загальні вимоги до 
компетенції випробувальних та 
калібрувальних лабораторій

ISO 15189 діє до: 2012 «Медичні 
лабораторії: вимоги до якості і 
компетенції»
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Призначення Використання Користувачі

Для чого та для кого?

Інформатизація 
медичних 

лабораторій і 
автоматизація 
робочих місць

Господарсько-
виробнича діяльність 

лабораторних 
підприємств і 
підрозділів

Управлінці, медичні 
працівники, 
лаборанти, 
реєстратори, 
бухгалтери
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Методологія автоматізації 
на базі принципів ІSO

Забезпечити умови для збереження та надійного маркування 
біологічного материалу

Формализація та документування всіх етапів лабораторно- 
діагностичного процесу

Створення технологічних умов для потокових технологій

Розмежування зон відповідальності та документування дій 
співробітників

Надати співробітникам інструменти для просування продукту та додаткових 
сервисів для клієнтів

6



Робочі зони автоматизації
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Преаналітичний етап

Етапи лабораторного-діагностичного процесу

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

Аналітичний етап

Аналітичний етап-отримання результатів досліджень
Лікарська валідація, коментування результатів

Постаналітичний етап

Доставка результатів досліджень, експорт в локальну мережу / ГІС / ВЕБ
Архівування БМ, результатів досліджень
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Ідентифікація пацієнта

Надійне маркування біологічного зразка - штрих-кодування

Створення замовлення / направлення на дослідження

Підготовка супровідних документів під час транспортування

Дотримання і контроль преаналітичних умов

Реєстрація замовлення
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Автоматизація процесів
при взятті біологічного матеріалу

Штрих-кодування - основний принцип маркування біологічного матеріалу
та документації в EMCILAB
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Реєстрація біоматеріалу
за допомогою WEB-модуля
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Транспортування біологічного матеріалу
та документації

Формування пакетів з біоматеріалами для відправлення в іншу лабораторію
Отримання зразків з інших установ. Друк транспортного листа
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Реєстрація замовлення в лабораторії
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Зв'язати штрих-код зразка і замовлення
Реєстрація дати і часу забору матеріалу
Вибір температурного режиму
Вибір типу біоматеріалу. Вибір ємності і розрахунок необхідного обсягу
Реєстрація виконавця дослідження

Реєстрація біологічного матеріалу в лабораторії

14



Реєстрація біологічного матеріалу в лабораторії
(схема)
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Робоче місце №3 
(WP01)

Робоче місце №2 
(БХМК)

Робоче місце №1 
(ГРМ1)

Пробопідготовка - сканіровніе біоматеріалу і розподіл по 
робочих місцях

Сформований робочий лист завдання на обладнання
При підключенні обладнання - внесення результатів автоматично 
Валідація результатів дослідження 
Порівняння результатів з нормою. Індикаторне позначення відхилення від норми
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Повна інформація про тести і параметрах
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Робоче місце лікаря - аналіз
та валідація результатів досліджень

Сформований робочий лист завдання на обладнання
При підключенні обладнання - внесення результатів автоматично 
Валідація результатів дослідження 
Порівняння результатів з нормою. Індикаторне позначення відхилення від норми
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     Автоматичні аналізатори
     Двосторонній зв'язок: 

завантаження завдань 
вивантаження результатів

Центральний лабораторний сервер бази даних

Лікарська валідація - 
підтвердження результатів 
досліджень (або завдання на 
повторне автоматичне 
тестування)

Загальна схема автоматизації
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Завдання On-line

Штрих-кодування БМ 
(Ідентифікація на борту)



Архівування біологічного матеріалу

Ідентифікація пацієнта

Надійне маркування 
біологічного зразка - 
штрих-кодування
Створення замовлення / 
направлення на 
дослідження
Підготовка супровідних 
документів під час 
транспортування
Дотримання і контроль 
преаналітичних умов
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Автоматичний розрахунок необхідних параметрів (середнє значення, 
відхилення та ін.)
Побудова контрольної і кумулятивної карт

Облік контрольних матеріалів

Модуль контролю якості
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Формування лабораторної документації
в автоматичному режимі

Автоматичне формування і заповнення сторінок журналу даними результатів 
досліджень
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Управління персоналом

Ведення штатного розкладу
Реєстр співробітників
Формування графіків роботи співробітників

Управління запасами

Автоматизація процесу ведення обліку витратних матеріалів
Формування різних документів по оприбуткуванню, переміщенню, списанню 
та замовлення витратних матеріалів
Проведення аналізу витрачання запасів за будь-який проміжок часу

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

Інші важливі функціональні особливості
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Впровадження
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Раді співпраці!


