ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національної служби
здоров’я України
від 06.02.2019 № 28
ТЕСТОВА ПРОГРАМА
встановлення відповідності електронних медичних
інформаційних систем технічним вимогам
1.
Загальні положення
1.1. Тестова програма встановлює порядок та процедуру тестування
електронних медичних інформаційних систем (далі — МІС) на відповідність
технічним вимогам, дотримання яких є необхідним для підключення МІС до
центральної бази даних (далі — ЦБД) електронної системи охорони здоров’я
(далі — система).
1.2. Тестуванню підлягають МІС, розроблені відповідно до
специфікацій, визначених Державним підприємством “Електронне здоров’я”
(далі — адміністратор), заявка на тестування яких подана адміністратору
оператором МІС відповідно до законодавства.
1.3. Тестуванню підлягає весь функціонал передбачений технічними
вимогами в рамках кожного модуля, включеного до заявки на тестування.
2.
Порядок тестування
2.1. Тестування МІС здійснюється шляхом визначення відповідності
МІС технічним вимогам в частині функціональних вимог до модулів МІС.
2.2. Тестування МІС здійснюється на тестових середовищах системи.
2.3. Тестування МІС здійснюється в порядку надходження до
адміністратора заявок на тестування.
3.
Процедура тестування
3.1. Оператор МІС здійснює аудіовідеозапис процесу виконання робочих
операцій, що передбачені технічними вимогами в межах функціоналу модулів
МІС, включених до заявки на тестування. Вказані робочі операції виконуються
оператором МІС на ДЕМО середовищі системи. Файл з адіовідеозаписом
скріплений ЕЦП оператор МІС додає до заявки на тестування разом з іншими
документами, передбаченими законодавством.
3.2. Адміністратор розглядає подану заявку і додані до неї документи та
приймає рішення про початок тестування, або інформує оператора МІС про
необхідність усунення недоліків у заявці та (або) доданих до неї документах.
3.3. В разі прийняття рішення про початок тестування, уповноважені
особи адміністратора здійснюють аналіз наданих документів, в тому числі
аудіовідеозапису, з метою встановлення відповідності МІС технічним вимогам,
зокрема відповідності модулів МІС функціональним вимогам.

3.4. У разі якщо додані до заявки документи, в тому числі
аудіовідеозапис, містять недоліки, через які неможливо провести аналіз, або
якщо на основі проведеного аналізу неможливо однозначно встановити
відповідність або невідповідність МІС технічним вимогам, зокрема
відповідності модулів МІС функціональним вимогам, адміністратор інформує
оператора МІС про необхідність усунення таких недоліків та пропонує повторно
подати заявку на тестування.
3.5. На основі успішно проведеного аналізу адміністратор готує та надає
оператору МІС висновок відповідно до законодавства.

