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АКТУАЛІЗАЦІЯ КУРСУ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ 
ЗНАНЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

Є. Б. Радзішевська, Н. П. Польотова, С. С. Гранкіна, І. В. Шуба
Харківський національний медичний університет

Вступ. Стан медичної допомоги населенню є однією 
з найбільш вагомих характеристик уряду будь-якої краї-
ни, а витрати на охорону здоров'я вважаються одним з 
ключових показників соціального розвитку, оскільки ві-
дображають ступінь уваги, що приділяється державою і 
суспільством здоров'ю громадян. Суми, які витрачаються 
на медицину у розвинутих країнах становлять 10-13 % від 
ВВП, а у поодиноких випадках сягають рівня 20 % [1].

Шлях розвитку, який обрано нашою країною, потре-
бує відповідної стратегії, в тому числі, у сфері охорони 
здоров'я, де не останню позицію займає підготовка профе-
сійних кадрів всіх рівнів. Зокрема, повинен систематично 
переглядатися зміст освіти у вищих навчальних медичних 
закладах з метою формування підґрунтя для виховання  
кваліфікованих, конкурентоспроможних кадрів, що відпо-
відають сучасним вимогам до якості підготовки фахівців 
з вищою освітою для самостійної роботи за обраним на-
прямом. При цьому для сучасної вищої професійної осві-
ти характерним є високий рівень інновацій, які зумовлені 
економічними та політичними процесами, що відбувають-
ся в світі [2]. Саме з цих позицій підходять до викладання 
дисципліни «Медична інформатика» співробітники Хар-
ківського національного медичного університету.

Основна частина..Традиційним розділом, що викла-
дається в курсі медичної інформатики (МІ), є кодування, 
класифікація і класифікаційні системи в медицині. При 
цьому, однак, не враховується той факт, що інструмен-
тами медичної інформатики є також клінічні нормативи, 
офіційні медичні терміни і стандарти. Практично, всі 
стандарти медичної інформатики так чи інакше пов'язані 
з електронним обігом медичних даних і веденням електро-
нної історії хвороби. Одні стандарти описують терміно-
логію, яка повинна використовуватися, інші — передачу 
медичних документів і зображень в електронну історію 
хвороби, треті — способи організації даних в електронній 
історії хвороби, і т. п. Таким чином, безумовним напрям-
ком актуалізації курсу МІ повинні, у першу чергу, стати 
питання стандартизації в медицині, а, по-друге, питання 
перспективного розвитку eHealth. 

Щодо першої проблеми — проблеми стандартизації 
— кафедра вже має успішний досвід викладання цього пи-
тання всім категоріям студентів, які навчаються в ХНМУ 
[3], проте питання eHealth знаходиться у стадії розробки: 
передбачається, що основну філософію проблеми буде 
розглянуто у розділі «Медичні інформаційні ресурси».

За прогнозами вчених, нанотехнології в XXI століт-
ті зроблять таку ж революцію в маніпулюванні матерією, 

яку в ХХ столітті справили комп'ютери в маніпулюванні 
інформацією. Їх розвиток відкриває великі перспективи 
при розробці нових матеріалів, вдосконалення зв'язку, роз-
витку біотехнологій, мікроелектроніки, енергетики та охо-
рони здоров'я. Серед найбільш ймовірних наукових прори-
вів експерти називають значне збільшення продуктивності 
комп'ютерів, відновлення людських органів із використан-
ням штучно відтвореної тканини, отримання нових матері-
алів, створених безпосередньо з заданих атомів і молекул, 
а також нові відкриття в галузі хімії і фізики. Розвиток на-
нотехнологій ініціює революційні зміни і в інформатиці, 
як за рахунок перетворення її технічної бази (комп'ютерів 
і мікропроцесорної техніки), так і за рахунок трансформа-
ції кола завдань, що вирішуються. Наведене вище також 
диктує необхідність коригувань у системі медичної освіти, 
зокрема, дисципліни МІ, яка, з огляду на її багатовектор-
ність, торкається широкого спектру інноваційних техно-
логій, в тому числі, нанотехнологій. Зараз у ХНМУ розділ 
«Нанотехнології» представлено повноформатним семінар-
ським заняттям, де обговорюються сучасні та перспектив-
ні напрямки нанотехнологій в медицині та інформатиці [4]. 

Висновки
Рівень освіти та ерудиції професійних кадрів, які за-

безпечують педагогічний процес у вищих медичних на-
вчальних закладах, повинен відповідати сучасним темпам 
змін у суспільстві, що має знаходити своє відображення у 
постійній актуалізації курсів дисциплін, які викладаються.
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