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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державна політика інформатизації охорони здоров’я є складовою 
частиною державної політики інформатизації України, яка спрямо-
вана на ефективний розвиток системи охорони здоров’я населення 
республіки. Змістом державної політики інформатизації охорони 
здоров’я України є впровадження необхідних заходів, спрямованих 
на ліквідацію відставання охорони здоров’я в галузі інформатизації 
від передових світових держав і прискорення входження в інформа-
ційний простір міжнародного співтовариства. 

Інформаційне забезпечення є важливою складовою процесу уп-
равління системою охорони здоров’я, яке повинно оптимізувати до-
кументообіг та обмін інформацією під час реалізації основних функ-
цій галузі.

Ефективне функцонування установ та закладів системи охорони 
здоров’я не можливо без повної, вірогідної, своєчасної та доступної 
інформації.

Викладення дисципліни “Інформаційне забезпечення діяльності 
в охороні здоров’я” є передумовою сучасної підготовки фахівців з ме-
дичного менеджменту в умовах реформування галузі.

Мета вивчення дисципліни — на основі теоретичних знань про 
сутність інформації, формування та рух медичної інформації, класи-
фікацію інформаційних систем, їх організацію та розробку для пот-
реб медичної галузі, набути практичних навичок роботи з медичної 
інформацією для оптимізації процесу управління.

Основними завданнями дисципліни:
•	 ознайомити	слухачів	з	класифікацією	медичних	інформаційних	

систем, їх архітектурою та принципами функціонування;
•	 ознайомити	слухачів	з	формуванням	документообігу	та	потоків	

медичної інформації в медичних закладах та установах;
•	 ознайомити	 слухачів	 з	 методикою	 розробки	 та	 впровадження	

медичних інформаційних систем, дати поняття медико-техніч-
ного проекту та технічного завдання на систему;

•	 розкрити	сутність	та	шляхи	розвитку	інформатизації	медичної	
галузі України.

Дисципліна “Інформаційне забезпечення діяльності в охороні 
здоров’я”	 тісно	 пов’язана	 з	 іншими	 дисциплінами	 курсу	 і	 спрямо-
вана на формування спеціаліста з управління в охороні здоров’я, 
який має знання про сучасний стан інформатизації та застосування 
комп’ютерної техніки в охороні здоров’я.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

 “ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОХОРОНІ 
ЗДОРОВ’Я”

№
пор.

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль І. Інформація та її використання 
в системі охорони здоров’я

1 Поняття інформації, даних, джерела медичної інформації, 
види медичної інформації

2 Формування документообігу та інформаційних потоків в 
системі охорони здоров’я

3 Класифікація медичних інформаційних систем, їх організа-
ція та структура, засоби їх побудови

4 Електронні медичні записи. Методи та засоби створення 
електронного медичного документу (формалізація та стан-
дартизація медичних записів)

5 Поняття про реінженірінг діяльності медичних закладів. 
Принципи та методи реінженірінгу

6 Єдиний медичний інформаційний простір
7 Поняття про медичні інформаційні стандарти, їх застосуван-

ня в медичній практиці
Змістовий модуль ІІ. Впровадження медичних інформацій-
них систем у практику діяльності охорони здоров’я

8 Поняття про етапи впровадження медичних інформаційних 
систем

9 Техніко-економічне обгрунтування та медико-технічний 
проект

10 Поняття про технічне завдання на медичну інформаційну 
систему, його структура

11 Етапи розробки та впровадження МІС
12 Технічна документація на систему, її склад та зміст. Процес 

експлуатації МІС
Разом годин: 81

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я”

Змістовий модуль І. Інформація та її використання в системі 
охорони здоров’я

Тема 1. Поняття інформації, даних, джерела медичної 
інформації, види медичної інформації

Поняття інформації з точки зору її формування та використання. 
Поняття про дані. Властивості інформації та вимоги до неї. Законо-
давче забезпечення роботи з інформацією та правові та нормативні 
акти щодо інформатизації народного господарства та галузі охорони 
здоров’я. Джерела медичної інформації, види медичної інформації.

Література [1; 13; 14; 15; 16; 30; 32]

Тема 2. Формування документообігу та інформаційних 
потоків в системі охорони здоров’я

Структура медичних закладів та установ. Ієрархія адміністратив-
ного забезпечення, система підпорядкування та звітності. Формуван-
ня медичних даних та інформації на робочих місцях медичних праців-
ників. Види медичних документів та засоби роботи з ними. Поняття 
про регламент руху інформації у медичних закладах та установах.

Література [43; 44; 52]

Тема 3. Класифікація медичних інформаційних систем, їх 
організація та структура, засоби їх побудови

Поняття про інформаційну систему. Класифікація медичних ін-
формаційних систем за ступінем обробки та аналізу інформації. Мето-
ди та засоби створення медичних інформаційних систем: поняття про 
СУБД, мови програмування, методи обробки медичних сигналів.

Література [16; 32; 33]
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Тема 4. Електронні медичні записи. Методи та засоби 
створення електронного медичного документу 
(формалізація та стандартизація медичних записів)

Поняття про електронний медичний документ. Законодавчі акти, 
що регламентують роботу з електронними записами. Особливість 
електронного медичного документу, реалізація прав пацієнта про 
конфедиційність персоніфікованої інформації. Види представлення 
медичної інформації в електронному медичному документі, методи 
формалізації медичних записів, медичні зображення та графічний 
матеріал, поняття про методи їх обробки.

Література [1; 37; 69]

Тема 5. Поняття про реінженірінг діяльності медичних 
закладів. Принципи та методи реінженірінгу

Реінженірінг — метод оптимізації процесу управління закладом, 
установою, системою за допомогою інформаційних технологій. Ета-
пи реінженірінгу, мета та задачі його реалізації. Приклади запровад-
ження реінженірінгу в системі охорони здоров’я.

Література [1; 2; 69]

Тема 6. Єдиний медичний інформаційний простір
Поняття про єдиний медичний інформаційний простір. Інформа-

ційне та технічне забезпечення його існування. Сучасні інформаційні 
технології для накопичення, передачі та обробки медичної інформа-
ції. Телемедицина, як новий вид надання медичної допомоги за допо-
могою інформаційних технологій.

Література [50; 81]

Тема 7. Поняття про медичні інформаційні стандарти, їх 
застосування в медичній практиці

Медичні інформаційні стандарти — регламентуючі документи 
формування, передачі та обробки медичної інформації. Види медич-
них інформаційних стандартів. Поняття про HL-7 та DICOM. Про-
цес створення та гармонізації стандартів в Україні. Поняття про сер-
тифікацію медичних інформаційних систем.

Література [18]

Змістовий модуль ІІ. Впровадження медичних інформаційних 
систем у практику діяльності охорони 
здоров’я

Тема 8. Поняття про етапи впровадження медичних 
інформаційних систем

Поняття про технологію розробки та впровадження медичних ін-
формаційних систем. Виділення етапів впровадження МІС, їх задачі, 
роль замовника в цьому процесі. Взаємодія замовника та виконавця 
робіт. Заключення угоди на розробку системи.

Література [50; 62]

Тема 9. Техніко-економічне обгрунтування та медико- 
технічний проект

Поняття про техніко-економічне обгрунтування на створення сис-
теми, мета його створення, зміст та призначення. Медико-технічний 
проект МІС, його зміст та призначення. Виконавці проекту.

Література [50; 69]

Тема 10. Поняття про технічне завдання на медичну 
інформаційну систему, його структура

Поняття про технічне завдання. Мета створення, зміст та при-
значення. Розділи технічного завдання, їх характеристика та зміст. 
Виконавці технічного завдання. Особливості розробки технічного 
завдання на МІС. Календарний план розробки МІС.

Література [1; 50]

Тема 11. Етапи розробки та впровадження МІС
Визначення етапів розробки МІС. Розробка інформаційного забез-

печення. Визначення технічного забезпечення, розрахунки кількості 
комп’ютерної техніки. Апробація системи та тренінг користувачів 
системи. Реалізація етапу виведення системи у постійну експлуата-
цію.

Література [57; 64; 71]
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Тема 12. Технічна документація на систему, її склад та 
зміст. Процес експлуатації МІС

Поняття про технічну документацію на систему — ЄСПД. Склад 
супроводжувальної документації на систему: керівництво користува-
ча та керівництво системного адміністратора. Характеристика змісту 
технічної документації.

Література [1; 66; 68]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав-
чання є складовою навчального процесу та активною формою само-
стійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — Закріплення теоретичних знань сту-
дентів з питань інформаційного забезпечення діяльності охорони 
здоров’я.

Основне завдання — перевірити знання студентів з питань інфор-
маційного забезпечення діяльності медичних закладів та установ, 
розробки медичної інформаційної системи на всіх її етапах. 

Контрольна робота повинна мати титульний лист, вступ, висвіт-
люється зміст проблеми, список використаної літератури.

Послідовність виконання контрольної роботи:
1. Індивідуальні завдання виконуються описово (словами) і до-

повнюються фактичним матеріалом конкретного закладу охо-
рони здоров’я.

2. Складається список використаної літератури.
3. Посилання на застосовані ДОСТ тощо.
4. При потребі оформлюються додатки.
Контрольна робота повинна бути здана у термін, який встановле-

ний навчальним планом. Студенти, що не здають контрольні роботи 
у цей термін, до заліку не допускаються. Контрольну роботу необхід-
но підписати та поставити дату її виконання.

При задовільному виконанні контрольної роботи її зараховують. 
При наявності зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з 
урахуванням зауважень.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Завдання 1. Оцінити необхідність запровадження інформаційних 
технологій у лікувально-профілактичний заклад

1. Оцінити документообіг, що стосується звітності роботи лікарів 
у	вашому	медичному	закладі	та	скласти	відповідну	схему.

2. Оцінити документообіг, що стосується первинної документації 
при	роботі	лікарів	у	вашому	медичному	закладі	та	скласти	від-
повідну схему.

3. Оцінити документообіг, що стосується бухгалтерської звітності 
у	вашому	медичному	закладі	та	скласти	відповідну	схему.

4. Зробити перелік первинної медичної документації, що ви-
користовується при роботі дільничних лікарів амбулаторно-
поліклінічних закладів.

5. Зробити перелік первинної медичної документації, що викорис-
товується при роботі лікарів терапевтичного відділення клініч-
ного стаціонару.

6. Формалізувати медичну інформацію, що знаходиться у Картці 
амбулаторного хворого (Ф-25\о) у вигляді кодів чи довідників.

7. Формалізувати медичну інформацію, що знаходиться у Картці 
стаціонарного хворого (Ф-003\о) у вигляді кодів чи довідни-
ків.

8. Закодувати інформацію, що знаходиться у Талоні амбулаторно-
го хворого (Ф-25–1\о).

9. Описати рух медичної інформації, що надходить від дільнично-
го лікаря до Центру медичної статистики.

10. Описати рух медичної інформації, що надходить від лікаря ста-
ціонару до Центру медичної статистики.

Завдання 2. Складання та аналіз медико-технічної документації 
для створення медичної інформаційної системи

1. Описати етапи створення медичної інформаційної системи для 
лікувального закладу.

2. Описати призначення медико-технічного проекту та його скла-
дові.

3. Надати зміст технічного завдання на медичну інформаційну 
систему та проаналізувати його розділи.
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4. Описати призначення технічного завдання на МІС та надати 
етапи його реалізації.

5.	Скласти	приблизний	зміст	першого	розділу	ТЗ	“Опис	об’єкта	
інформатизації” для лікарської амбулаторії районної лікарні.

6. Скласти примірну калькуляцію розробки МІС для лікарської 
амбулаторії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Роль інформаційного забезпечення в управлінні системою охо-
рони здоров’я.

2. Нормативно-правові документи, що регламентують інформати-
зацію системи охорони здоров’я.

3. Комплексна програма “Здоров’я нації на 2003–2011 р. р.” про 
інформатизацію охорони здоров’я.

4. Поняття про інформацію та дані в охороні здоров’я.
5. Характеристика медичної інформації та вимоги до її формуван-

ня.
6. Джерела медичної інформації.
7. Види медичної інформації.
8. Етапи формування медичної інформації.
9. Ієрархія системи охорони здоров’я.

10. Структура медичного закладу з точки зору формування інфор-
мації.

11. Система підпорядкування та звітності в охороні здоров’я.
12. Види медичних документів в медичному закладі.
13. Поняття про єдиний медичний інформаційний простір.
14. Поняття про медичну інформаційну систему.
15. Класифікація медичних інформаційних систем.
16. Поняття про бази даних та Систему управління базами даних.
17. Поняття про мови програмування, їх класифікація.
18. Поняття про системне програмне забезпечення (операційна 

система WINDOWS).
19. Поняття про MS Offis (його склад).
20. Методи обробки медичних сигналів (поняття про АЦП, драйве-

ри тощо).
21. Поняття про автоматизоване робоче місце медичного працівни-

ка (лікаря).
22. Поняття про електронний медичний документ.

23. Нормативно-правова база запровадження електронного медич-
ного документу.

24. Методи формалізації медичної інформації.
25. Поняття про документообіг в медичному закладі.
26. Поняття про локальні та глобальні мережі. Їх технічне та ін-

формаційне забезпечення (ІНТЕРНЕТ).
27. Телемедицина — поняття, мета та задачі створення. Функції те-

лемедицини.
28. Поняття про медичні інформаційні стандарти. Міжнародні ор-

ганізації, що опікуються цим процесом.
29. Поняття про стандарт Health Level 7.
30. Поняття про стандарт DICOM.
31. Поняття про етапи створення медичної інформаційної систе-

ми.
32. Поняття про медико-технічний проект, мета його розробки та 

структура.
33. Поняття про технічне завдання, мета його розробки та структу-

ра.
34. Порядок оформлення технічної документації на створення 

МІС.
35. Вимоги до розробника медичної інформаційної системи при 

проведенні відповідного тендеру.
36. Супроводжувальна документація до МІС.
37. Принципи складання калькуляції на створення МІС.
38. Поняття про захист медичної інформації, необхідність таких 

заходів та нормативно-правова база.
39. Законодавче забезпечення роботи з інформацією.
40. Правові та нормативні акти щодо інформатизації народного 

господарства та галузі охорони здоров’я. 
41. Джерела медичної інформації та види медичної інформації.
42. Структура закладів охорони здоров’я. 
43. Ієрархія адміністративного забезпечення, система підпорядку-

вання та звітності в галузі охорони здоров’я. 
44. Формування медичних даних та інформації на робочих місцях 

медичних працівників. В
45. Види медичних документів та засоби роботи з ними. 
46. Регламент руху інформації у медичних закладах та установах.
47. Класифікація медичних інформаційних систем за ступенем об-

робки та аналізу інформації. 
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48. Методи та засоби створення медичних інформаційних систем.
49. Законодавчі акти, що регламентують роботу з електронними 

записами. 
50. Особливість електронного медичного документу, реалізація 

прав пацієнта про конфедиційність персоніфікованої інформа-
ції. 

51. Види представлення медичної інформації в електронному ме-
дичному документі.

52. Методи формалізації медичних записів, медичні зображення та 
графічний матеріал, поняття про методи їх обробки.

53. Реінженірінг — метод оптимізації процесу управління закла-
дом, установою, системою за допомогою інформаційних техно-
логій. 

54. Етапи реінженірінгу, мета та задачі його реалізації. 
55. Приклади запровадження реінженірінгу в системі охорони 

здоров’я.
56. Поняття про єдиний медичний інформаційний простір. 
57. Інформаційне та технічне забезпечення існування єдиного ме-

дичного інформаційного простору. 
58. Сучасні інформаційні технології для накопичення, передачі та 

обробки медичної інформації. 
59. Медичні інформаційні стандарти — регламентуючі документи 

формування, передачі та обробки медичної інформації.
60. Поняття про сертифікацію медичних інформаційних систем.
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