
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Факультет медичних технологій, діагностики та реабілітації 

Кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії 

 

 

 

Турицька Т.Г. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ 

 

 

Методичні рекомендації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро, ДНУ 

2021 



 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до курсу «Інформаційні технології в медицині» 

об’єднано загальною ідеєю розвитку ІТ технологій в галузі 22 Охорона 

здоров’я. У цьому контексті розглянуто питання стандартизації в медицині, 

ідеологію ІТ та електронної медичної карти, проблеми захисту інформації з 

огляду на три основні вектори інформаційної безпеки: конфіденційність, 

цілісність та доступність даних. На підставі викладеного матеріалу 

розкривається основна теза сучасної медичної інформатики: успішне 

впровадження сучасних інформаційних технологій у медицину та охорону 

здоров’я для рішення проблем та підтримки прийняття лікарських рішень 

забезпечить надання високоякісної допомоги пацієнтам, що є головною метою 

охорони здоров’я. Методичні рекомендації розроблені для студентів 

Факультету медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, спеціальностей 223, 224, 227, 

229. Також можуть бути цікавими для студентів інших медичних закладів 

вищої освіти України. 
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ВСТУП 



Ринок інформаційних технологій в охороні здоров’я різних країн 

розвивається нерівномірно. У різних регіонах, як на загальнодержавному, так і 

на місцевому рівні, реалізуються ІТ-проекти, які помітно різняться за рівнем 

складності та рівня охоплення. Консалтингова компанія Scientia Advisors 

опублікувала дослідження, згідно з яким обсяг світового ринку охорони 

здоров’я становить 1 трлн дол., при цьому найбільш швидкозростаючим його 

сегментом є ІТ (близько 40 млрд дол.). 

У даний час фактично в усі галузі охорони здоров’я впроваджені 

інформаційні технології (ІТ). Завдяки цьому медицина набула сьогодні 

абсолютно нових рис. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в 

медичній теорії та практиці, пов’язаними з внесенням коректив до підготовки 

медичних працівників. ІТ допомагають лікарю проводити об’єктивну 

діагностику захворювань, накопичувати й ефективно використовувати 

отриману інформацію на всіх стадіях лікувального процесу і, що найважливіше 

для медичної науки, є неоціненними у науковому пізнанні. 

Основні напрями застосування сучасних інформаційних технологій наступні: 

 Медична інформаційна система – це цілий програмно-технічний 

комплекс, що готує і забезпечує процеси збирання, зберігання й обробки 

інформації в медицині й галузі охорони здоров’я. Це інформаційно-довідкові 

системи, електронні медичні картки, апаратно-комп’ютерні системи, 

автоматизовані робочі місця фахівців, призначені для автоматизації всього 

лікувально-діагностичного процесу та забезпечення інформаційної підтримки 

прийняття лікарем діагностичних і тактичних (лікувальних, організаційних та 

ін.) рішень, мережеві бібліотеки. 

 Телемедицина – напрямок медицини, базований на використанні 

телекомунікацій для адресного обміну медичною інформацією між 

спеціалістами з метою підвищення якості і доступності діагностики й 

лікування. Обов’язковою умовою адекватного обміну медичною інформацією є 

узгоджена підготовка медичних даних і знань для передачі їх каналами зв’язку. 

Надзвичайно важлива функція телемедицини – надання медичної допомоги в 



місці необхідності за допомогою сучасних телекомунікацій у тих випадках, 

коли відстань і час є критичними факторами. 

 Медична діагностика. Складні сучасні дослідження в медицині немислимі 

без застосування обчислювальної техніки. До таких досліджень можна віднести 

комп’ютерну томографію, магніторезонансну томографію, ультрасонографію, 

дослідження із застосуванням ізотопів. Кількість інформації, яка отримується 

при таких дослідженнях, людина без комп’ютера сприйняти та обробити 

нездатна. 

 Експертні системи є одним з найпоширеніших типів систем штучного 

інтелекту. Вони розроблялися як науково-дослідні інструментальні засоби і 

розглядалися як штучний інтелект спеціального типу, призначений для 

успішного вирішення складних завдань у вузькій предметній галузі, такій як 

медична діагностика захворювань. Експертні системи акумулюють знання 

фахівців у конкретних предметних галузях та тиражують цей емпіричний 

досвід для консультацій менш кваліфікованих користувачів. Експертні системи 

мають ряд позитивних якостей і переваг над людиною-експертом, а саме: 

сталість, легкість передавання або відтворення інформації, стійкість та 

відтворюваність результатів, вартість експлуатації. Застосування експертних 

систем у медицині найефективніше при вирішенні задач діагностики, 

інтерпретації даних, прогнозуванні перебігу захворювань і ускладнень, 

моніторингу перебігу захворювань і планування лікувально-діагностичного 

процесу. 

 Медичні апаратно-комп’ютерні системи виділяють як окремий вид 

експертних систем. Це медичні системи моніторингу за станом хворих на 

основі довготривалого і неперервного аналізу великого обсягу даних, що 

характеризують стан фізіологічних систем організму (ЕКГ, тиск крові, частота 

дихання, температурна крива, вміст газів у крові та в повітрі, що видихається, 

тощо); системи комп’ютерного аналізу даних томографії, УЗД, радіографії; 

автоматизовані системи інтенсивної терапії, біологічного зворотного зв’язку, 

протези та штучні органи, що створюються на основі мікропроцесорної 



технології; системи автоматизованого аналізу даних мікробіологічних та 

вірусологічних досліджень, аналізу клітин і тканин людини. Як приклад, 

заслуговує на увагу мікропроцесорна система, що виготовили вчені з 

Німеччини – мікромініатюрний імплантат у сітківку ока Argus II. 

ПЕРСОНАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРИ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Виділяють два види комп'ютерного забезпечення: програмне і апаратне. 

Програмне забезпечення включає в себе системне і прикладне. У системне 

програмне забезпечення входить мережевий інтерфейс, який забезпечує доступ 

до даних на сервері. База даних управляється прикладною програмою 

управління (CKБД) і може містити, зокрема, історії хвороби, рентгенівські 

знімки в цифрованому вигляді, статистичну звітність по стаціонару, 

бухгалтерський облік. Прикладне забезпечення є програми, для яких, власне, і 

призначений комп'ютер. Це – обчислення, обробка результатів досліджень, 

різного роду розрахунки, обмін інформацією між комп'ютерами.  

Комплексна система автоматизації діяльності медичного закладу. Медичні 

системи, що включають в себе програми, вирішальні вузькі завдання лікарів-

фахівців, таких як рентгенолог, УЗД і обробки медичної статистики.  

Цикл автоматизованої інформаційної cиcтеми 

Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи складається з п'яти 

основних стадій: 

 розробки системи або придбання готової системи; 

 впровадження системи; 

 супроводу програмного забезпечення; 

 екcплуатації системи; 

 демонтажу системи. 

Застосування інформаційних технологій в поліклініці дозволяє: підвищити 

якість надання медичних послуг; підвищити задоволеність пацієнтів; знизити 

нелікарняного навантаження на лікарів- спеціалістів; поліпшити доступність 

медичної інформації та швидкість її надання медичному персоналу; підвищити 

ефективність роботи служб забезпечення; знизити відсоток випадкових втрат і 



необґрунтованих витрат медичних матеріалів, обладнання та інвентарю; 

удосконалювати внутрішній медичний облік; оптимізувати процес обов'язкової 

звітності перед вищезазначені організаціями; підвищити лояльність лікарів і 

медичного персоналу; представити результати роботи поліклініки для 

керівництва в реальному часі. 

Застоcування інформаційних технологій у реєcтратурі 

Електронна база даних пaцієнтів з повною історією звернень та переліку 

наданих медичних послуг з їх докладним змістом, починаючи з дати першого 

звернення. Швидкий контекстний пошук будь-якої інформації в базі даних: 

високий ступінь захисту медичних даних; електронний документообіг; ведення 

справ у відповідності з діючими відомчими стандартами та вимогами МОЗ; 

управління електронними чергами і електронним записом до фахівців.  

Використання комп’ютерної техніки при проведенні обcтежень, постановці 

діагнозу, лікуванні: 

В cтoматології 

Cистеми цифровой (дигитальной) рентгенографії (радіовідеограф) 

дозволяють детально вивчити різні фрагменти знімка зуба і пародонта, 

збільшити або зменшити розміри і контрастність зображень, зберегти всю 

інформацію в базі даних і перенести її на папір за допомогою принтера. 

Найбільш відомі програми: Gendex, Trophy. Друга група програм — системи 

для роботи з дентальними відеокамерами. Вони дозволяють детально 

відобразити стан груп або окремо взятих зубів «до» і «після» проведеного 

лікування (AcuCam Concept N (Gendex), ImageCAM USB 2.0 digital (Dentrix), 

SIROCAM (Sirona Dental Systems GmbH, Germany). Для рентгенологічного 

обстеження використовуються комп'ютерні радіовізіографи: GX- S HDI USB 

sensor (Gendex, Des Plaines), ImageRAY (Dentrix), Dixi2 sensor (Planmeca, 

Finland). 

Ультразвукова діaгностикa (УЗД) 

Ультразвукове дослідження широко застосовують у діагностиці захворювань 

внутрішніх органів. Принцип ультразвукового cканування базується на 



здатності високоякісного ультразвуку поширюватися прямолінійно в тканинах 

людського організму, відображаючись на межі розподілу середовищ з різною 

акустичною щільністю.  

Використання комп'ютерів у медичних лабораторних дослідженняx 

Cпеціалізованe програмне забезпечення, призначене для автоматизації 

клініко-діагностичних лабораторій, прийнято називати «лабораторної 

інформаційною системою» (ЛІС). ЛІС – це інформаційна система, спеціально 

створена для автоматизації роботи діагностичної лабораторії. При використанні 

комп'ютера в лабораторних медичних дослідженнях в програму закладають 

певний алгоритм діагностики. Створюється база захворювань, де кожному 

захворюванню відповідають певні симптоми чи синдроми. У процесі 

тестування, використовуючи алгоритм, людині задаються питання. На підставі 

його відповідей підбираються симптоми (синдроми), які максимально 

відповідають захворюванню. 

Комп'ютерна флюорографія 

Програмне забезпечення для цифрових флюорографічних установок містить 

три основні кoмпoненти: модуль управління комплексом, модуль реєстрації та 

обробки рентгенівських зображень, що включає блок створення 

формалізованого протоколу і модуль зберігання інформації, що містить блок 

передачі інформації на відстань. Подібна структура ПЗ дозволяє з його 

допомогою отримувати зображення, обробляти його, зберігати на різних носіях 

і роздруковувати тверді копії. Наявність блоку програми для заповнення та 

зберігання протоколу дослідження у вигляді стандартизованої форми створює 

можливість автоматизації аналізу даних з видачею діагностичних 

рекомендацій, а також автоматизованого розрахунку різних статистичних 

показників. У програмному забезпеченні передбачена можливість передачі 

знімків і протоколів при використанні сучасних систем зв'язку (у тому числі і 

Internet) з метою консультацій діагностично складних випадків у 

спеціалізованих установах. 

Променева терапія з мікропроцесорним управлінням 



В основі терапевтичного використання іонізуючого випромінювання лежить 

принцип летального ушкодження пухлини з урахуванням чутливості 

оточуючих пухлину тканин для збереження їхньої життєздатності. Променева 

терапія з мікропроцесорним управлінням — забезпечує можливість 

застосування більш надійних і безпечних методів опромінення ракових пухлин. 

Сучасні джерела випромінювання високих енергій (бетатрон, лінійний 

прискорювач) менше ушкоджують нормальні тканини ніж гама- і 

рентгенотерапевтичні апарати. 

Пристрої діагностики та локалізації ниркових і жовчних каменів 

(літотрипсія) дозволяють проводити контроль процесу їх руйнування за 

допомогою зовнішніх ударних хвиль. Cуть методу заснована на генерації 

акустичної ударної хвилі за допомогою спеціального апарату – літотриптора. 

Ударна хвиля концентрується в одній точці – фокусі, де її енергія максимальна. 

Саме у цю точку і позиціонується камінь за допомогою системи наведення 

літотриптора. Під дією серії імпульсів ударної хвилі камінь руйнується на 

велику кількість дрібних фрагментів. 

Комп'ютерна томографія 

Koмп'ютерна томографія – дає точні пошарові зображення структур 

внутрішніх органів і головного мозку при MPT мозку. Ці дані записуються в 

комп'ютер, який на їх основі конструює повне об'ємне зображення. Фізичні 

основи вимірювань різноманітні: рентгенівські, магнітні, ультразвукові, ядерні 

та пр. Томографія є одним з основних прикладів впровадження нових 

інформаційних технологій в медицині. 

Cистеми відеотрансляцій та відеозаписи з операцій 

Cистема відеотрансляції передає зображення загального плану та зображення 

операційного поля з кожної операційної. Tрансляція відбувається через 

комп'ютерну мережу і записується в архів для подальшого перегляду. Зв'язок 

здійснюється з абонентами, які знаходяться в медичному закладі та за його 

межами, у віддалених підрозділах. Система відео-конференц-зв'язку дозволяє 

здійснювати мультимедійну та інформаційну взаємодію між співробітниками 



організації при обговоренні операції або проведенні навчання. Використання 

відео-конференц-зв'язку і відеотрансляції дозволяє підвищити якість лікування, 

проводити медичні консиліуми, навчати медичний персонал. 

Koмп'ютерна інтеграція з медичним обладнанням 

Медичні прилади, обладнання, вимірювальна й керувальна техніка плюс 

комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням – це і є медичні 

приладо-комп'ютерні системи (МПКC). Ці медичні інформаційні системи 

базового рівня призначені для візуальних методів обстеження, лабораторних 

аналізів і досліджень, контролю (моніторингу) за станом пацієнтів.. 

Перераховані технології забезпечують медперсонал надійною та своєчасною 

інформацією. Гoловна ж перевага – висока інформативність вихідних даних. 

РОЛЬ ІТ У ЖИТТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ 

Нас сьогодні вже не дивує можливість використання електронної медичної 

картки, смс-інформування про результати зданих у лабораторії аналізів з 

наступним їх переглядом у інформаційній системі лабораторії, дистанційна 

фіксація і транслювання фізіологічних параметрів, можливість комп’ютерного 

імітування складних біологічних процесів, 3-D моделювання тканин і органів, 

об’єктивна оцінка при вирішенні задач діагностики, інтерпретації даних, 

прогнозуванні перебігу захворювань і ускладнень, моніторингу перебігу 

захворювань і планування лікувально-діагностичного процесу, хоча ще два-три 

десятки років тому таке нам могло здаватися науковою фантастикою з далекого 

майбутнього. 

Вже очевидні переваги інформаційних технологій, які використовують у 

медичних центрах і клініках. Автоматизовані робочі місця лікарів дозволяють 

оптимізувати різні процеси лікарської діяльності, роблячи її більш ефективною. 

За допомогою мережі Інтернет працівники медичних закладів отримали доступ 

до найновішої інформації в галузі охорони здоров’я і можуть встановлювати 

професійні зв’язки з колегами для обміну досвідом. Важливим позитивним 

напрямком впровадження інформаційних технологій у медицину є можливість 

взаємодії з зовнішніми джерелами інформації завдяки оn line  конференціям, що 



дозволяє не залишаючи пацієнта вирішувати складні питання за допомогою  

досвідченіших колег. 

Робота медичного персоналу стала зручнішою і ефективнішою. Сучасний 

рівень розробки спеціального програмного забезпечення для роботи медиків 

відповідає найвищим стандартам безпеки даних, розміщених у всесвітній 

мережі, що дозволяє здійснювати оn line  доступ до баз даних. Не менш 

суттєвими виявилися розробки для пацієнтів. Так, сьогодні абоненти 

спеціальних медичних систем, мають можливість отримати допомогу 

кваліфікованого медика з питань здоров’я практично 24 години на добу, не 

залишаючи оселі. З 2013 року почали функціонувати додатки, які забезпечують 

безперешкодний обмін інформацією між пацієнтами і лікарями. Технології 

віддаленого контролю, який надається пацієнтам переходить з фази 

експерименту і тестування до стадії втілення у життя.  Це дозволить лікарням 

надавати допомогу зменшуючи витрати на повторну госпіталізацію, яка часто 

виникає при хронічних захворюваннях. 

Актуальним залишається також питання використання популярних сьогодні 

мобільних девайсів та мобільних діагностичних пристроїв.  Нещодавно 

проведені дослідження показали, що 91 % лікарів зацікавлені у використанні 

електронних медичних карт. У 2013 році пацієнти отримали можливість 

завантажувати на смартфони і планшети додатки для моніторингу життєво 

важливих показників, таких, наприклад, як частота серцевих скорочень і 

отримали ширший доступ до інформаційних додатків системи охорони 

здоров’я. У найближчому майбутньому розглядається можливість 

використання лікарями і пацієнтами діагностичних пристроїв у смартфонах і 

планшетах. Лікарі зможуть надавати допомогу, використовуючи свої мобільні 

пристрої, переглядаючи кардіо- або енцефалограми пацієнта, результати 

лабораторних досліджень, приймати документи, замовляти необхідні ліки за 

електронним рецептом (ePrescription). Зараз активно розглядається можливість 

розробки низки медичних програм для безперешкодного доступу до медичних 



електронних карт. За допомогою мобільних пристроїв можна буде отримати 

доступ до даних, які раніше були доступні тільки у клініках. 

За результатами  проведених медичними організаціями досліджень були 

виявлені наступні позитивні тенденції впровадження інформаційних технологій 

в практичній охороні здоров’я: покращення відношення до лікування (зросла 

доля пацієнтів, які активно використовують домашній самоконтроль); 

зниження частоти госпіталізації пацієнтів; зниження смертності серед хворих у 

порівнянні з рутинною технологією організації медичної допомоги; 

покращення якості життя, психологічного і соціального стану пацієнтів; 

підвищення рівня задоволення якістю медичних послуг; підвищення 

інформованості пацієнтів про своє захворювання; покращення якості 

обслуговування, своєчасна корекція лікарської терапії, висока ефективність 

медикаментозного лікування; підвищення економічної ефективності медичної 

допомоги. 

Сьогодні для створення інформаційних технологій медицини майбутнього 

зусилля провідних дослідницьких груп об’єднуються і направлені на розробку 

нових програмних архітектур і мов програмування; теоретико-методологічних 

моделей обробки інформації; математичних методів моделювання складних 

біологічних систем; методик передбачення можливої реакції пацієнта на 

поєднання лікарських препаратів; алгоритмів пошуку оптимального поєднання 

терапій. 

MЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – МOЖЛИВОСТІ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Bикористання нових інформаційних технологій у сучасних медичних 

центрах дозволить легко вести повний облік всіх наданих послуг, зданих 

аналізів, виписаних рецептів. Також при автоматизації медичного закладу 

заповнюються електронні амбулаторні карти і історії хвороби, складаються 

звіти і ведеться медична статистика. Лікарі зможуть надавати медичні послуги, 

використовуючи свої планшети і смартфони, переглядати кардіо-і 



енцефалограми пацієнта, результати лабораторних досліджень, приймати 

документи пацієнта і замовляти необхідні ліки за електронною рецептом. 

Aвтоматизація медичних установ – це створення єдиного інформаційного 

простору ЛПУ, що, в свою чергу, дозволяє створювати автоматизовані робочі 

місця лікарів, організовувати роботу відділу медичної статистики, створювати 

бази даних, вести електронні історії хвороб і об'єднувати в єдине ціле всі 

лікувальні, діагностичні, адміністративні, господарські та фінансові процеси. 

Ceред основних тенденцій, які отримали розвиток останнім часом, слід 

зазначити активне використання можливостей Інтернету (лабораторна 

інформаційна система LIS MeDaP фірми «БіоХімМак», система ALTEY 

Laboratory фірми «Алтей») і прагнення забезпечити сумісність різноманітних 

програмних комплексів між собою (LIS MeDaP, програма «Декстер» і 

«Лабораторний журнал» фірми «Лабораторна діагностика»). З'являються 

системи з біологічним зворотним зв'язком для діагностики та коригуючого 

лікування (кардіомоніторинг «Доктор А», програма Breath Maker для лікування 

заїкання НДЦ біокібернетики) і засоби комп'ютерного моніторингу («Доктор 

А», ношений бaгaтодoбoві холтерівський монітор «Кардіотехніка 4000» фірми 

«Екомед +», програмно-апаратний комплекс «Інтегратор»). 

MEДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ (МІС) 

Класифікацію МІС можна здійснювати за різними ознаками. 

І. 3алежно від ступеня автоматизації процесів збору й обробки інформації, 

МІС поділяються на автоматизовані й автоматичні. В автоматизованих 

системах частина операцій по збору й обробці інформації виконується 

людиною. Автоматичні системи припускають повне виключення людини з 

процесів збору й обробки інформації. 

ІІ. 3алежно від типу інформаційної бази, МІС поділяються на системи, що 

оперують даними, та системи, що оперують знаннями. Системи другого типу – 

це експертні системи. Їхнє функціонування істотно спирається на знання, 

отримані від експертів, а результати функціонування близькі результатам 

аналітичної діяльності експертів. 



ІІІ.3алежно від виду розв’язуваних задач, МІС можна розділити на такі 

групи: 

 інформаційно-довідкові – системи автоматизованого пошуку, 

вимірювальні системи; 

 інформаційно-логічні – діагностичні системи; системи прогнозу; системи 

моніторингу; 

 керуючі або автоматизовані системи управління. 

У системах управління реалізується принципово нова функція – прийняття 

керуючих рішень. Найбільш широке поширення в медичних установах 

одержали інформаційно-пошукові системи (ІПС), які у залежності від 

характеру інформації поділяються на фактографічні і документальні системи.  

Фaктографічні ІПС містять інформаційні масиви фактичних даних. 

Аналогами таких систем виступають «паперові» довідники, каталоги, технічні 

паспорти. У комп’ютерних ІПС фактичні дані звичайно зберігаються в базах 

даних (БД) і являють собою таблиці, у колонках яких вказано назви різних 

характеристик об’єктів, а в рядках дані опису (значення характеристик) цих 

об’єктів. 

Документальні ІПС оперують з інформацією у вигляді документів. 

Прикладами таких систем можуть бути бібліографічна картотека, картотека з 

історіями хвороб, інші картотеки. Виконуючи пошук, документальна ІПС надає 

або номера необхідних документів, або список заголовків, або адреси 

зберігання шуканих документів. При цьому оцінку інформації, що знаходиться 

в знайдених документах, робить людина. 

Керуючі системи реалізують збір інформації про об’єкт управління, обробку 

інформації, передачу даних в орган управління, формування керуючого 

рішення. 

ІV. МІС можна класифікувати і за ієрархічним принципом, що відповідає 

багаторівневій структурі охорони здоров’я, як галузі. У цьому випадку їх, 

зазвичай, розподіляють за чотирма рівнями: 

 базовий (або клінічний) рівень (лікарі різного профілю), 



 рівень лікувально-профілактичного закладу (поліклініка, стаціонар, 

диспансер, швидка допомога тощо), 

 територіальний рівень (профільні і спеціалізовані медичні служби і 

регіональні органи керування), 

 державний рівень (державні заклади та органи управління). 

У межах кожного рівня класифікація МІС здійснюється за функціональним 

принципом, тобто відповідно до цілей і задач, що розв’язуються системою. 

Розглянемо цю класифікацію більш докладно. 

Iнформаційне забезпечення MIC 

MIC характеризуються наявністю, як правило, великих обсягів даних і знань. 

Обробка даних і знань зводиться до трьох основних етапів. На першому етапі 

елементи інформації розміщуються у визначених структурах – базах даних (БД) 

і базах знань (БЗ). На другому етапі БД і БЗ піддаються упорядкуванню: 

змінюється їхня структура, порядок розміщення інформації, характер 

взаємозв’язків між елементами інформації. На третьому етапі здійснюють 

експлуатацію БД: пошук потрібної інформації, прийняття рішень, редагування 

баз даних і знань. 

Інформаційне забезпечення МІС складають: історії хвороби, виписки з 

історій хвороби, епікризів, стандартизованих карт обстеження, діагностичні й 

інформативні оцінки показників і станів, критерії ефективності обстеження і 

лікування, каталог медичних понять і термінів. 

У наш час закінчується період автономних медичних комп’ютерних систем, 

що створюються автономно окремими медичними підрозділами для вирішення 

своїх задач, і настає період MIC, що взаємодіють між собою. Ця взаємодія має 

багато аспектів. По-перше, це використання загально прийнятих і доступних 

відкритих стандартів як для даних, що зберігаються й обробляються в цих 

системах, так і для забезпечення способів і механізмів їхньої взаємодії. По-

друге, це технічна (технологічна) стандартизація медичних комп’ютерних 

систем. Зрозуміло, що інструментальні засоби, що використовуються цими 

системами, можуть і повинні бути різними (залежно від певних умов їх 



створення та використання), але й тут необхідно передбачити максимально 

можливу стандартизацію (це може стосуватися стандартів до інтерфейсу, 

протоколів обміну даними, форматів даних, що використовуються). 

Сучасні тенденції розвитку MIC свідчать про необхідність і реальну 

можливість такої стандартизації. 

MEДИЧНІ АПАРАТНО-КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 

Важливим різновидом спеціалізованих медичних інформаційних систем є 

медичні апаратно-комп’ютерні системи (MAKC). В даний час одним з 

напрямків інформатизації медицини є комп’ютеризація медичної апаратури. 

Використання в медичній практиці комп’ютера в поєднанні з вимірювальною 

та управляючою технікою дозволило створити нові ефективні засоби для 

забезпечення автоматизованого збору інформації про стан хворого, її обробки в 

реальному масштабі часу та управління станом пацієнта. Цей процес привів до 

створення медичних апаратно-комп’ютерних систем, які підняли на якісно 

новий рівень інструментальні методи досліджень та інтенсивну терапію. 

MAKC призначені для інформаційної підтримки і/або автоматизації 

діагностичного та лікувального процесу, що здійснюються при 

безпосередньому контакті з організмом хворого. MAKC також називають 

програмно-апаратними комплексами (пристроями, засобами) чи, більш 

розгорнуто, апаратно-комп’ютерними та мікропроцесорними медико-

технологічними автоматизованими інформаційними системами. 

MAKC відносяться до медичних інформаційних систем базового рівня, до 

систем інформаційної підтримки технологічних процесів. Основною 

відмінністю систем цього класу є робота в умовах безпосереднього контакту з 

об’єктом дослідження і, як правило, в реальному режимі часу. Вони 

представляють собою складні програмно-апаратні комплекси. Для їх роботи 

окрім обчислювальної техніки, необхідні спеціальні медичні прилади, 

обладнання, відеотехніка, засоби зв’язку. 

Типовими представниками MAKC є медичні системи моніторингу за станом 

хворих; системи комп’ютерного аналізу даних томографії, ультразвукової 



діагностики, ЕЕГ, ЕКГ, радіографії; системи автоматизованого аналізу даних 

мікробіологічних та вірусологічних досліджень, аналізу клітин та тканин 

людини. Системи такого класу дозволяють підвищити якість профілактичної та 

лікувально-діагностичної роботи, особливо в умовах масового обслуговування, 

коли бракує кваліфікованих спеціалістів та часу. 

MAKC забезпечують розв’язання задач із одного з найважливіших 

напрямків: підвищення продуктивності праці медичних працівників та якості 

лікувально-діагностичного процесу шляхом впровадження комп’ютерних 

технологій в діагностику та лікування. Суттєве підвищення якості 

діагностичного та лікувального процесу в сучасних МАКС досягається за 

рахунок швидкості та повноти обробки медико-біологічної інформації. 

Класифікація за функціональними можливостями 

За функціональними можливостями MAKC поділяються на: 

 спеціалізовані; 

 багатофункціональні; 

 комплексні. 

Спеціалізовані (одно функціональні) системи призначені для проведення 

досліджень одного виду (наприклад, електрокардіографічних). 

Багатофункціональні системи дозволяють проводити дослідження кількох 

видів (наприклад, електрокардіографічні та електроенцефалографічні). 

Комплексні системи забезпечують комплексну автоматизацію важливої 

медичної задачі. Наприклад, моніторингова система для автоматизації палати 

інтенсивного спостереження, що дозволяє відслідковувати найважливіші 

фізіологічні параметри пацієнтів, а також контролювати функціонування 

апаратів штучної вентиляції легень. 

Класифікація за призначенням 

За призначенням МАКС можуть бути розділені на ряд класів. До них 

відносяться: 

 системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень; 

 моніторингові системи; 



 системи управління лікувальним процесом; 

 системи лабораторної діагностики; 

 системи для наукових медико-біологічних досліджень. 

Широке розповсюдження отримують системи для проведення 

функціональних та морфологічних досліджень. З їх допомогою здійснюються: 

дослідження системи кровообігу; дослідження органів дихання; дослідження 

головного мозку та нервової системи; дослідження органів відчуття (зору, 

слуху та ін.); рентгенологічні дослідження (в тому числі комп’ютерна 

томографія); магнітно-резонансна томографія; ультразвукова діагностика; 

радіонуклідні дослідження. 

Програмне забезпечення МАКС 

Програмне забезпечення (ПЗ) МАКС не менш важливе ніж апаратне, тобто 

технічне. До програмного забезпечення відносяться математичні методи 

обробки медико-біологічноїінформації, алгоритми й власне програми, що 

забезпечують функціонування всієї системи. Медичне забезпечення 

розробляється постановниками задач – лікарями відповідних спеціальностей, 

апаратне – інженерами, спеціалістами з медичної та обчислювальної техніки. 

Розробка спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв лягає на спеціалістів з 

мікроелектроніки. Програмне забезпечення створюється програмістами чи 

спеціалістами з комп’ютерних технологій. 

Найбільш досконалі пристрої оснащені так званим «інтегрованим» ПЗ, 

завдяки якому лікар отримує цілісну систему, що охоплює весь процес 

дослідження, що включає етапи підготовки, дослідження та обробки даних.  

Надзвичайно важлива функція телемедицини – надання медичної допомоги в 

місці необхідності за допомогою сучасних телекомунікацій у тих випадках, 

коли відстань і час є критичними факторами. 

ГАДЖЕТИ ЯК ДРАЙВЕР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ 

Одним із сегментів ІТ в медицині є розробка натільних електронних 

пристроїв. Багато експертів вважають, що завдяки їх повсякденному 

поширенню сьогодні настає ера персоналізованої медицини. Адже 



мікрогаджети, які здатні вимірювати серцебиття, тиск, цукор в крові, 

аналізувати виділення набирають популярність і стають більш доступними. 

Вважається, що саме персоналізована медицина дозволить у багатьох випадках 

попереджати небезпечні захворювання. 

До речі, західна медицина вже давно переорієнтувалася на профілактику. За 

статистикою, близько 80% бюджетів там доводиться на профілактичну 

медицину, і тільки 20% – на лікування травм, різних гострих захворювань та 

пологи. Персоналізована медицина дозволяє розкривати важливі деталі 

аномального самопочуття. Коли був порушений серцевий ритм, коли був 

підвищений цукор, чому проблеми з диханням? Адже деякі хвороби можна 

точно діагностувати тільки в момент загострення. Електронні сенсори здатні 

вести облік і накопичувати дані про стан здоров’я пацієнта протягом багатьох 

років. Збираючи такі дані, лікар бачить загальну картину його здоров’я. Якщо ж 

об’єднати всі дані по родині пацієнта, то лікар побачить можливі генетичні 

схильності до тих чи інших хвороб. 

А якщо зібрати анонімні дані всього населення планети? Тоді з’явиться 

можливість проаналізувати, які хвороби зараз є найбільш небезпечними для 

людини, визначити й локалізувати можливі епідемії тощо. Взагалі глобальна 

медицина знаходиться в стадії переходу від доказової до персоналізованої, а 

також від лікувальної парадигми до профілактичної. І оскільки зараз світова 

медицина все ще налаштована на стару модель, цей перехід буде дуже 

складним, – вважають експерти. 

Дехто з фахівців відзначає, що медицина рухається в сторону концепції так 

званих 4P: predicted, prevented, personalize and private. Крім того, ми близькі до 

точки, коли тривалість життя буде обмежена тільки кількістю грошей. Але 

сума, необхідна для підтримки здоров’я, буде рости експоненціально з кожним 

прожитим роком. Через 10-15 років можна чекати появи переломного моменту, 

коли з кожним роком середня тривалість життя буде рости більше, ніж на 1 рік. 

Отже, розвиток інформаційно-обчислювальної техніки і технологій 

паралельно із засобами зв’язку та телекомунікацій має великий вплив на всі 



аспекти людської діяльності. Нові інформаційні технології вже давно стали 

життєво важливою частиною повсякденного оточення, яке без них практично 

вже не може функціонувати нормальним чином. Швидкий розвиток і розробка 

теоретичних аспектів і нових пристроїв, схем, алгоритмів і матеріалів для сфери 

інформаційно-комп’ютерних технологій, поряд з проведенням теоретичних і 

експериментальних досліджень, зумовлює можливості, які будуть доступні 

споживачам в найближчому майбутньому. 
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Тестові завдання по темі 

1. Що таке МІС? 

А. медична інтелектуальна система; Б. медична інформаційна система; В. 

міжнародна інформаційна система; Г. міжнародна інтелектуальна система; Д. 

медична інтегрована структура. 

2. Структуру медичної  інформатики формують такі розділи: 

А. інформатика та внутрішня медицина; Б. загальна інформатика та 

інформаційні технології в медицині; В. базова інформатика та ІТ в медицині; Г. 

базова інформатика та інформатика медичної галузі; Д. інформаційні та 

статистичні технології в медицині. 
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3. До якої сфери інформаційних технологій можна віднести медичні 

експертні системи? 

А. системи штучного інтелекту; Б. ОС; В. системи обробки текстів; Г. 

системи обробки табличних даних; Д. МІС. 

4. Діагностичні системи певною мірою моделюють процеси мислення лікаря 

під час: 

А. встановлення діагнозу; Б. вибору методу лікування; В. проведення 

обстеження за допомогою візуальних апаратів; Г. проведення операції; Д. усі 

відповіді вірні. 

5. У сфері створення бази знань для експертних систем медицину називають 

неконкретною наукою. Порівняно з якими науками це визначення правомірне: 

А. точними (математикою, фізикою, астрономією); Б. гуманітарними 

(лінгвістикою, мовознавством); В. філософськими (філософією, соціологією, 

політологією); Г. усі відповіді вірні; Д. усі відповіді не вірні. 

6. Чи властиві експертним системам такі здібності мислення, притаманні 

людині, зокрема медичному фахівцю, як: 

А. інтуїція; Б. досвід; В. уява; Г. етична пам’ять; Д. асоціативна пам’ять. 

7. Із перерахованих переваг обрати ту, яка не відноситься до скринінгових 

діагностичних систем: 

А. ефективність; Б. повна заміна процесу профогляду; В. одержання 

інформації про стан лише одного пацієнта; Г. економія часу; Д. використання 

високовартісної апаратури . 

8. До якого типу МІС відносяться скринінги? 

А. МІС базового рівня; Б. МІС державного рівня; В. МІС рівня закладу; Г. 

МІС територіального рівня; Д. виступають окремим блоком. 

9. У яких галузях медицини застосовуються скринінги? 

А. невідкладні стани; Б. загрозливі стани; В. профогляд; Г. диспансер; Д. усі 

відповіді вірні. 

10. Що таке діагностичні програми (в медицині)? 



А. це набір спеціалізованих програм для визначення наявності технічної 

неполадки; Б. програми, призначені для виявлення та знешкодження вірусів в 

організмі людини; В. програми, призначені для виявлення та знешкодження 

вірусів у комп’ютері; Г. на бір спеціалізованих програм і процедур, що 

призначені для організації процесу лікування пацієнтів; Д. це набір 

спеціалізованих діагностичних процедур для визначення наявності чи 

відсутності  захворювання, які  характерні для діагностичної системи організму.  

11. Оберіть ситуацію використання мобільного доступу до медичних 

інформаційних ресурсів: 

А. Іспит з медичного предмету; Б. Написання наукової статті з інформатики; 

В. Приватний запит; Г. Швидка медична допомога; Д. Усе вище перелічене 

вірне 

12. Електронний документообіг – це: 

А. Сукупність програмних і апаратних засобів комп'ютера дозволяють 

працювати з документами в електронному вигляді; Б. Єдиний механізм руху 

документів, створених за допомогою комп'ютерних засобів, як правило, 

підписаних електронним цифровим підписом, а також спосіб обробки цих 

документів за допомогу різних електронних носіїв; В. Відправка документів по 

електронній пошті; Г. Робота з документами в мережі Інтернет; Д. Усе вище 

перелічене вірне 

13. Оберіть вид медичних інформаційних ресурсів, які можуть бути доступні 

у віддаленому доступі: 

А. Основи договорів фірм, що постачають лікарські засоби; Б. Бази даних 

пацієнтів, електронні історії хвороби; В. Економічні бази даних медичних 

установ; Г. Кредитні рахунки медичного персоналу; Д. Усе вище перелічене 

вірне 

14. Назвіть рівень розробки та впровадження проектів інформатизації 

охорони здоров'я? 

А. Глобальний; Б. Локальний; В. Обласний; Г. Лікарський. Д. Усе вище 

перелічене вірне 



15. Одним із основних пріоритетних напрямків впровадження інформаційних 

систем в охороні здоров'я є ... 

А. Ефективне використання ресурсів охорони здоров'я; Б. Створення нових 

робочих місць; В. Підвищення оплати праці; Г. Виконання наказів міністерства; 

Д. Усе вище перелічене вірне 

16. За яким видом класифікуються інформаційні системи? 

А. По виду інформаційного технологічного процесу; Б. По країні-виробнику 

програмного забезпечення; В. По використаній комп'ютерній техніці; Г. По 

об'єкту додатка; Д. Усе вище перелічене вірне 

17. Який варіант впровадження інформаційних систем можливий? 

А. Програмна інформатизація; Б. Універсальна автоматизація; В. 

Технологічна інформатизація; Г. Комплексна автоматизація; Д. Усе вище 

перелічене вірне 

18. Об'єктом управління в статистичних медичних інформаційних системах 

(СМІС) є: 

А. Пацієнт; Б. Колектив відділення; В. Орган управління охороною здоров'я; 

Г. Лікар; Д. Усе вище перелічене вірне 

19. Яка існує форма захисту даних в інформаційних системах? 

А. Персональна; Б. Логічна; В. Технічна; Г. Глобальна; Д. Усе вище 

перелічене вірне 

20. Фізичний захист інформації – це захист від ... 

А. Несанкціонованого включення або виключення технічних засобів; Б. 

Доступу до захищеної інформації поза системою; В. Несанкціонованої зміни 

або знищення даних; Г. Технічних неполадок в інформаційній інфраструктурі; 

Д. Усе вище перелічене вірне 

 


