ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національної служби
здоров’я України
від 30.09.2019 р. № 385
ТЕСТОВА ПРОГРАМА
встановлення відповідності електронних медичних
інформаційних систем технічним вимогам
1. Загальні положення
1.1. Тестова програма встановлення відповідності електронних
медичних систем технічним вимогам (далі — Тестова програма) встановлює
алгоритм тестування електронних медичних інформаційних систем (далі —
МІС) на відповідність технічним вимогам, дотримання яких є необхідним для
підключення МІС до центральної бази даних електронної системи охорони
здоров’я (далі — система).
1.2. Тестуванню підлягають МІС, розроблені з урахуванням
специфікацій, визначених Державним підприємством “Електронне здоров’я”
(далі — Адміністратор), заявка на тестування яких подана Адміністратору
оператором МІС відповідно до законодавства.
1.3. Тестуванню
підлягають
функціональні
можливості
МІС,
передбачені технічними вимогами в рамках кожного модуля, включеного до
заявки на тестування.
2. Порядок тестування
2.1. Тестування МІС здійснюється виключно шляхом визначення
відповідності МІС технічним вимогам в частині функціональних вимог до
модулів МІС (розділ 3 Технічних вимог до електронної медичної інформаційної
системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи
охорони здоров’я).
2.2. Тестування МІС здійснюється на тестових середовищах системи.
3. Процедура тестування
3.1. Оператор МІС, подаючи заявку на тестування згідно із затвердженою
Адміністратором формою, надає технічну можливість провести тестування
функціоналу, що передбачений технічними вимогами в межах модулів МІС,
включених до заявки на тестування, на актуальній версії програмного
забезпечення МІС, шляхом:
- направлення копії програмного забезпечення або посилання на
відповідну веб-сторінку МІС (що налаштовані на роботу з тестовим
середовищем системи) та ключів, логінів та паролів доступу до МІС
(спеціального доступу до інтерфейсу (апаратно-програмних засобів, що
забезпечують графічне відображення і обмін інформацією в межах тестового
середовища ЦБД без надання доступу до персональних даних, що можуть
оброблятись в МІС));

- проведення тестування в режимі онлайн за допомогою програмного
забезпечення для віддаленого доступу з обов’язковим записом процесу
тестування.
3.2. Додатково або на вимогу Адміністратора, Оператор МІС надає аудіовідеозапис процесу виконання робочих операцій, що визначені вимогами до
відповідного модулю. Вказані робочі операції виконуються оператором МІС на
тестовому середовищі системи. Файл з аудіо-відеозаписом скріплений
кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП) оператор МІС додає до
заявки на тестування разом з іншими документами, передбаченими
законодавством.
3.3. 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.
3.4. В разі прийняття рішення про початок тестування, уповноважені
особи Адміністратора здійснюють аналіз функціоналу наданого оператором
МІС на тестування та документів, в тому числі аудіо-відеозапису (якщо надано),
з метою встановлення відповідності МІС технічним вимогам в частині
функціональних вимог до модулів МІС.
3.5. У разі якщо надані матеріали містять недоліки, через які неможливо
провести аналіз, або якщо на основі проведеного аналізу неможливо однозначно
встановити відповідність або невідповідність МІС технічним вимогам, зокрема
відповідність модулів МІС функціональним вимогам, Адміністратор інформує
оператора МІС про необхідність усунення таких недоліків та пропонує повторно
подати заявку на тестування.
3.6. Адміністратор має право повторно протестувати МІС на вимоги цієї
Тестової програми з моменту приєднання оператора МІС до Договору про
підключення електронної медичних інформаційних систем до центральної бази
даних в тому числі без попереднього попередження оператора МІС.

