
Комп’ютерна програма  
«Інформаційна система «Профілактичні медичні огляди»  

(«ІС «ПМО»»)» 
(сідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45519 від 05.09.2012) 

Комп’ютерна програма «ІС «ПМО»» розроблена як  інформаційно-програмна технологією 
автоматизації та накопичення даних медичних оглядів для забезпечення автоматизації виконання 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій». 

Впровадження технології передбачає:  
1) Встановлення ПЗ на комп’ютери користувача (1 комп’ютер-одна ліцензія). 
2) Налаштування та адаптація ПЗ до конкретних умов роботи користувача. 
3) Навчання спеціалістів користувача роботі з ПЗ. 
4) Технічне обслуговування роботи інформаційної системи. 
5) Супровід – допомога в вирішенні конкретних завдань користувача, внесення можливих 

необхідних змін в налаштування ПЗ, яке з’являються в процесі користування. 
6) Додаткове обслуговування - внесення змін в саме ПЗ за бажанням користувача. 

 
Ми пропонуємо наступні варіанти  впровадження технології  

Варіант 1 – Автоматизоване робоче місце реєстратора. 

Конфігурація – 1 робоче місце реєстратора. 
Технологія передбачає внесення інформації до програми одним спеціалістом-реєстратором 

або різними спеціалістами (реєстратор, фінансист-бухгалтер, голова комісії, лікарі) з одного 
робочого місця. 
№ Перелік робіт Вартість, 

грн 
Примітка 

1 
 

Надання ліцензії на користування ПЗ 
 

0,00 Безкоштовно.  
Надання ПЗ є необхідною 
умовою впровадження 
інформаційної технології 
(див. п.2,3,4) 

2 Встановлення ПЗ на комп’ютери користувача (1 
комп’ютер-одна ліцензія) та Налаштування і 
адаптація ПЗ до конкретних умов роботи 
користувача 

6000,00 На один комп’ютер (якщо 
потрібно облаштувати 
декілька робочих місць, то 
пропонується мережева 
версія) 

3 Навчання спеціалістів (до 2х на кожне робоче 
місце користувача) роботі з ПЗ 

Входить в 
загальну 
суму п.2 

   

4 Гарантійне обслуговування на 6 місяців Входить в 
загальну 
суму п.2 

 



 2 
5 Додаткові послуги, які не передбачені загальною 

версією програми 
Окремий 

розахунок 
 

 
Варіант 2 – мережева ІС. 

Конфігурація – мережева система з файл-серверним доступом до центральнох бази даних. 
Технологія передбачає встановлення автоматизованого робочого місця кожному учаснику 

процесу - реєстратору, фінансисту-бухгалтеру, голові комісії (базова конфігурація ) та лікарям. 
№ Пункт Вартість, 

грн 
Примітка 

1 
 

Придбання ліцензії на користування ПЗ 
 

0,00 Безкоштовно.  
Надання ПЗ є необхідною 
умовою впровадження 
інформаційної технології 
(див. п.2,3,4) 

2 Встановлення ПЗ на комп’ютери користувача  і 
Налаштування та адаптація ПЗ до конкретних 
умов роботи користувача 

10000,00 
 

1500,00 

Базова конфігурація (4 
робочих місця) 
За кожне додаткове 
робоче місце 
 

3 Навчання спеціалістів (до 2х на кожне робоче 
місце користувача) роботі з ПЗ 

Входить в 
загальну 
суму п.2 

   

4 Гарантійне обслуговування на 6 місяців Входить в 
загальну 
суму п.2 

 

5 Додаткові послуги, які не передбачені загальною 
версією програми 

Окремий 
розахунок 

 

Наведені ціни діють для Києва. По регіонах до вартості додаються витрати на відрядження. 

ДОДАТКОВО 

 
 

Розробник ПЗ може забезпечувати повне рішення «під ключ» - тобто:        

 •        проектування робочої мережі,          
 •        закупка комп’ютерів та періферійних пристроїв,         
 •        розводка мережі,          
 •        закупку та встановлення операційних систем та стандартного ПЗ на робочі місця,      
 •        встановлення ліцензійованого ПЗ,          
 •        навчання,          
 •        підтримка.          
 В цьому випадку вартість робіт та терміни їх виконання розраховуються окремо.      

 
Тел.    +380 (67) 503-28-33 
e-mail: info@program-art.net.ua 
Сторінка: http://mcpp.org.ua   
Додаткова інформація: http://promedo.com.ua 

 
    Слотвінський   Володимир   Маркович   
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