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Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни формування знань, умінь і навичок 

використання засобів сучасних комп’ютерних технологій; формування та розвиток у майбутніх 

лікарів компетентностей у галузі сучасних ІКТ для забезпечення ефективного, раціонального 

використання сучасного програмного забезпечення загального та спеціального призначення при 

опрацюванні медико-біологічних даних у галузі охорони здоров'я, і зокрема вміння знаходити в 

глобальних мережах інформацію професійного характеру, застосовувати існуючи програмні 

пакети для отримання, зберігання, аналізу та обміну інформацією у своїй професійній діяльності. 
Міжпредметні зв’язки:   Вивчення дисципліни «Інформаційні технології в практиці 

лікаря» інтегрується з вивченням дисципліни «Медична та біологічна фізика». Основні 

положення навчальної дисципліни «Інформаційні технології практиці лікаря» формують основу 

для вивчення таких дисциплін як: «Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я», «Соціальна 

медицина та організація охорони здоров'я», «Загальна практика (сімейна медицина)». 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

«Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

ведення медичної документації; здатність до проведення епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та 

медичної інформації; здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів 

щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу 

медичних послуг. 
Програмні результати навчання:  застосовувати інформаційні і комунікаційні 

технології у професійній діяльності, використовувати їх для оновлення та інтеграції знань, а 

також для професійного саморозвитку; вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію, готувати звіт про особисту виробничу діяльність за узагальненою формою; 

проводити епідеміологічні та медико-статистичні дослідження здоров’я населення, виявляючи 

групи, території, час та фактори ризику, з урахуванням соціально-економічних та біологічних 

детермінант, використовуючи статистичні та лабораторні методи; здійснювати аналіз 

захворюваності населення, обробку державної, соціальної, економічної та медичної інформації 

з використанням стандартних процедур; володіти інноваційними технологіями діагностики і 

лікування, технікою ендоскопічних, малоінвазивних, реконструктивно-пластичних втручань. 
Очікувані результати навчання: 
знати: основні поняття обробки інформації засобами інформаційних  технологій; 

загальний склад і структуру персональних комп'ютерів і інформаційних систем; склад, функції і 

можливості використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в медицині; методи і 

засоби збору, обробки, зберігання, передачі та накопичення інформації; базові системні 

програмні продукти  і  пакети  прикладних програм  в  області медицини; основні методи і 

прийоми забезпечення інформаційної безпеки; 
вміти: впевнено працювати в якості користувача персонального комп'ютера; 

використовувати ПК для вирішення типових задач професійної діяльності та користуватися 

основними офісними прикладними програмами для професійної діяльності; створити 

електронний документ, правильно набрати текст, створити таблицю з обчисленнями за 

формулами, побудувати діаграму, вставити таблицю, діаграму, формулу, зображення в 

документ, вивести документ на друк, передати його по електронній пошті; проводити  

розрахунки  за  отриманими  результатами  і  статистичну  обробку даних; організовувати та 



проводити навчання пацієнтів, членів їхніх родин з медичних питань та проводити медико-
гігієнічну пропаганду; застосовувати програмне забезпечення для обробки медичних даних; 

вміння створювати електронні медичні картки пацієнітів, бази даних у заданому форматі та 

редагувати їх; самостійно працювати з науковою та навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати науково-технічну інформацію, готувати звіти (реферати) 

на задану тему; підготувати і зробити презентацію на задану тему з використанням 

мультимедійних технологій; застосовувати сучасні комп’ютерні технології для вирішення 

конкретних завдань у сфері медицини; на основі набутих знань про структуру та призначення 

апаратного і програмного забезпечення ПК самостійно освоювати нові інформаційні технології 

та програмні засоби; створювати та опрацьовувати бланки та форми медичної документації 

засобами текстових редакторів; реалізовувати інформаційні процеси, що передбачають 

використання цифрових технологій; створювати медичні бази даних у середовищі СУБД, 

здійснювати опрацювання медичних даних, використовувати SQL інструкції для роботи з 

базами даних;  здійснювати аналіз і опрацювання цифрових медичних зображень та біосигналів 

за допомогою спеціального програмного забезпечення; застосовувати комп’ютерні технології 

статистичного аналізу опрацювання даних медичних досліджень; розробляти клінічні, 

персоналізовані інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для практичної медицини; 

працювати з медичними інформаційними системи, заповнювати і опрацьовувати дані в 

електронній медичній картці пацієнта, готувати електронний рецепт та іншу супровідну 

медичну документацію у середовищі медичної інформаційної системи. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура інформаційних технологій в 

медичній діяльності: техніка безпеки. Комп’ютерне тестування залишкових знань зі шкільного 

курсу інформатики. Цілі курсу. Структура курсу. Основні завдання та складові інформаційних 

технологій в медичній діяльності. Дані та інформація. Комп’ютерні програми-додатки в системі 

охорони здоров’я. 
Передача інформації. Мережеві технології. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка 

та управління: комунікація. Відправник, канал, одержувач. Приймачі та перетворювачі 

інформації. Носії інформації. Властивості інформації. Ентропія інформації. Технічне та 

програмне забезпечення комунікацій. Інтернет. Комунікація в системі охорони здоров’я. 

Системи обробки інформації: користувач, введення даних, інтерфейс користувача, обробка та 

представлення даних. Системи управління базами даних (СУБД). Структура даних. Функції 

СУБД. Моделі даних. Управління даними. Збереження даних. Моделі СУБД. Види моделей: 

ієрархічна, реляційна та модель типу мережа. 
Кодування та класифікація медичних даних в медицині: класифікація: типи, 

класифікація, визначення, цілі, принципи. Коди: кодування, числові та мнемонічні коди, 

ієрархічні та комбінаційні коди, коди зіставлення. Історія класифікації та кодування. 

Класифікаційні системи. Проблеми класифікації та кодування. 
Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів. Візуалізація медико-біологічних 

даних. Обробка та аналіз медичних зображень: аналіз біосигналів. Реєстрація, трансформація 

та класифікація сигналів. Біосигнали та нестаціонарні сигнали. Типи сигналів. Прикладне 

застосування аналізу біосигналів. Засоби отримання зображень. Обробка медичних зображень. 

Проблеми обробки та аналізу зображень. Трансформація зображень. Загальна та локальна 

трансформація зображень. Сучасні тенденції обробки зображень. Обробка двовимірних та 

тривимірних медичних зображень. 
Методи біостатистики. Формалізація та алгоритмізація медичних задач: опис даних: 

якісні, порядкові та кількісні дані. Оцінка параметрів та перевірка гіпотез. Статистичний аналіз 

даних. 
Основи алгоритмізації медичних задач. Алгоритми та їх властивості. Способи подання 

алгоритмів. Типи алгоритмів. Складання структурної схеми простого (лінійного) і 

розгалуженого алгоритму. Складання структурної схеми алгоритму з внутрішнім циклом. 
Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики 

захворювань: логічні  операції  та  таблиці  істинності.  Логічні  оператори  та  вирази. Алгебра 

логіки. Двійкова система числення та логіка. 
Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань: типи 

медичних знань. Навчання людей та “навчання” комп’ютерів. Системи підтримки прийняття 



рішень. База знань. Інформаційні потреби та шляхи їх вирішення. Типи систем підтримки 

прийняття рішень та бази медичних знань. 
Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. 

Моделювання системи підтримки прийняття рішень: застосування клінічних систем 

прийняття рішень. Типи систем. Засоби прогнозування. Підтримка прийняття рішень за 

допомогою простих засобів прогнозування. Представлення систем підтримки прийняття рішень. 

Експертні системи. Побудова бази знань та структурування. Повторне використання онтологій. 

Сучасна архітектура системи прийняття рішень. 
Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні 

системи та їх розвиток: громадське здоров’я та охорона здоров’я. Моделювання та моделі 

системи охорони здоров’я (СОЗ). Вимоги до інформації. Госпітальні інформаційні системи 

(ГІС): клінічне використання та технічна реалізація. Історія розвитку ГІС. Майбутнє ГІС. 

Функції ГІС. Концепція ГІС. Архітектура ГІС. Застосування ГІС. Приклади ГІС. Доступ та 

захист даних. Адміністративне управління.  Клінічні системи в різних галузях системи охорони 

здоров’я. 
Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних 

карток (ЕМК): традиційні та електронні медичні картки (електронна історія хвороби). Історія 

розвитку. Введення даних: стратегії та форми введення даних. Структура введення даних: 

динаміка, інтерфейс, адаптування до споживача. Загальна структура ЕМК. Реалізація ЕМК. 

Використання даних ЕМК. 
Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я: інформаційні ресурси системи 

охорони здоров’я. Характеристика та особливості інформаційних ресурсів системи охорони 

здоров’я. Сфери інформаційних ресурсів системи охорони здоров’я. Інформаційні мережі 

охорони здоров’я з відкритим доступом. Інформаційні ресурси. Адміністративні системи. 

Реєстри. Епідеміологічний нагляд. Банки органів, тканин та крові. Використання інформаційних 

ресурсів в практиці лікаря. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 

у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


