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Практическое построение системных моделей здоровья населения,
учитывающих все множество влияющих на него факторов, по общему
мнению, даст для управления реальный инструмент согласования
планов в области здравоохранения с  социально - политической и
экономической стратегией развития страны . Такой этап развития
социально-экономических отношений  описывается сегодня как стадия
информационного общества с социально-ориентированной экономикой.
Основополагающий принцип новой экономики предполагает обеспе-
чение государственных организаций и структур таким решением проб-
лем информатизации учреждений здравоохранения, которое должно
быть, с одной стороны, ориентировано на дальнейшее развитие отрасли
в указанном направлении, а с другой, - гармонизировано с информа-
тизацией всей страны. Следует отметить , что здоровье населения
является одной из основных производных качества жизни. Поэтому
мониторинг здоровья населения в целом и его основных групп является
одной из определяющих информационных технологий, которая
позволяет формировать реальную политику в социальной сфере.
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В свою очередь, функционирование мониторинга здоровья населения
сопряжено с эффективным действием информационной системы
управления, планирования, контроля исполнения и поддержки
принятия решений, разработанной под эгидой государства . Только в
этом случае реализуется переход на программно-целевое управление
в государственной деятельности.

Предполагается также, что информатизация здравоохранения
обеспечит улучшение качества лечения за счет повышения преемствен-
ности в работе учреждений, оказывающих медицинскую и социальную
помощь. Производительность же автоматизированных лабораторий
будет способствовать ранней диагностике заболеваний.

Бесспорно, компьютеризированные медико-технологические
комплексы позволят внедрить инновационные методы обследования
и профилактики, а также повысить контроль за использованием
медицинской техники, оборудованием и расходного материала .
Реформирование отрасли должно улучшить качество и доступность
медпомощи, диагностики, лечения, диспансеризации и профилактики.

По мнению исследователей, главный социально-экономический
эффект обновления медицинских технологий и методов управления
при информатизации состоит в снижении младенческой и материнской
смертности, хронической заболеваемости, в улучшении качества
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а также в
кардинальном улучшении демографических показателей.

Необходимо подчеркнуть, что медицинская информатика
обеспечивает еще один краеугольный камень в стратегии построения
здорового общества. Речь идет о создании баз медицинских знаний.
Формальное представление системы знаний о функционировании
медицинского учреждения в компьютерных системах может служить
основой для оптимизации принятия оперативных и долговременных
решений. Для этого с помощью современных компьютерных технологий
создаются хранилища данных, интегрирующих разнообразные сведения,
поступающие из различных источников, в частности, уже существующих
учрежденческих автоматизированных систем ,  медицинских подраз-
делений лечебно - профилактических учреждений (ЛПУ), специали-
зированных медицинских учреждений и т.д.

В результате данные,  хранящиеся в структурированных банках
данных, можно извлекать, обращаясь к ним по телекоммуникационным
каналам, а затем обрабатывать, например, с помощью средств анали-
тической обработки и т.п. Такой подход обеспечивает полноценную
информационную поддержку, необходимую для принятия профессио-
нальных и эффективных управленческих решений на всех уровнях .

Во многих странах такой подход применяется на общегосударственном
уровне. В США обоснована государственная задача формирования
единой национальной базы медицинских данных  (Uniform National
Data  Set),  в которую должны войти данные о заболеваемости и
смертности населения, профессиональных факторах риска, о состоянии
окружающей среды, о поведенческих характеристиках, а также данные
статистики здравоохранения .

На этом пути необходимо решать вопросы, связанные с разработкой
соответствующих регистров и банков данных , а также вопросы
стандартизации обмена данными между ними, внедрения безбумажных
технологий, совершенствования сетей передачи данных, охватывающих
ЛПУ, территориальные органы управления здравоохранением . Важно,
что информационные потоки должны поддерживать не только
вертикаль управления здравоохранением, но и горизонтальные связи
со смежными ведомствами.

По-видимому, аналогичная проблема может рассматриваться и в
Украине, а принципиальное значение в этом отношении имеет
обоснование единого материального носителя информации о здоровье
пациента .

Современные условия развития медицины диктуют требования
интеграции амбулаторной практики и стационарного лечения, чтобы
максимально увеличить объем диагностического исследования и
лечебных мероприятий, проводимых амбулаторно, устранить
дублирование и гарантировать оказание квалифицированной медицинс-
кой помощи в любых условиях. Пациент поступает в больницу лишь
для выполнения исследований, которые могут оказаться небезопасными
в амбулаторных условиях , или для интенсивного лечения. Такое
объединение амбулаторного и стационарного лечения требует, чтобы
все необходимые сведения были доступны именно там, где в данный
момент осматривают больного. Этого наилучшим образом можно
добиться за счет индивидуального электронного медицинского паспорта
(ЭМП), содержащего сведения из всех источников получения
информации о здоровье пациента.

Намечается отчетливая тенденция к разработке общенациональной,
международной или глобальной базы данных о здоровье населения.
При этом не имеется в виду создание единой базы данных на одном
большом компьютере, но подразумевается, что существует возможность
безболезненного переноса данных из одной системы в другую.

Проблемы, связанные с емкостью накопительных устройств и
сложностью манипулирования большими количествами данных ,
привели разработчиков нынешнего поколения медицинских информа-
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ционных систем (МИС) к ограничению объема информации, которую
можно ввести в базу данных, и поиску способов быстрой архивации
данных. Этот подход оставался разумным до тех пор, пока отдельные
электронные медицинские документы оставались приложением к
другим формам медицинского учета , но принятие ЭМП как
единственного хранилища индивидуальной медицинской информации
требует изменения в подходе. Персональные данные должны быть
достаточно подробными, чтобы по ним можно было воссоздать статус
пациента в определенное время в прошлом. Информация должна
храниться на протяжении жизни пациента, и, возможно, еще дольше,
для исследовательских целей. Таким образом, основное внимание
должно быть направлено на стандартизацию и структуризацию
медицинской информации. Исторически размер базы данных
ограничивался количеством сведений, которые можно было вводить
быстро и безошибочно. Переход к полным базам данных обо всех
пациентах и их лечении позволит преодолеть эту проблему, поскольку
данные о любом визите к врачу будут ограничиваться лишь
информацией, занесенной во время этого визита.

Таким образом, внедрение ЭМП в медицину позволит:
- иметь объективизированную динамическую картину структуры

здоровья населения с выделением групп риска и локализацией их
местонахождения и профессиональной деятельности;

- обеспечить принятие оперативных решений в случаях неотложных
состояний за счет получения полной информации о пациенте;

- повысить ответственность медицинских работников за принятые
решения;

- создать информационный базис для обеспечения правовой защиты
как пациента, так и врача;

- рекомендовать профилактические и оздоровительные мероприятия
на стадии, когда ещё возможен возврат основных систем организма к
состоянию нормы;

- создать принципиально новую медицинскую карту (на основе
электронных карт) с разделением прав и объема доступа для лечащего
врача , врача скорой и неотложной помощи, страхового общества и
самого пациента;

- снять социальную напряженность в отношении наиболее
незащищенной части населения (пенсионеры, дети, нетрудоспособные
инвалиды, матери-одиночки);

- организовать эффективную систему взаиморасчетов при
предоставлении медицинских услуг населению, включая аптечное
обслуживание;

- повысить экономическую обоснованность медицинского
страхования и снизить расходы за счет достоверности исходной
диагностической информации;

- обоснованно планировать в условиях ограниченности финансовых
ресурсов наиболее целесообразные программы оздоровления населения
в конкретных регионах (областях, районах, городах).

Подчеркнем , что разработка систем отображения информации и
здоровье пациентов  является одной из важнейших задач медицинской
информатики.

Другие теоретические и практические положения последней широко
применяются в разработке таких важных технологий обеспечения
здоровья общества, как телемедицина, дистанционное обучение врачей
и провизоров.

В начале третьего тысячелетия мир вступил в период информацион-
ного сообщества, тесно связанного с информатизацией образования.
При этом повышение эффективности учебного процесса на основе
индивидуализации и интенсификации реализуется путем осуществле-
ния технологий дистанционного обучения и телемедицины, поэтому,
формирование образовательной сети должно допускать обеспечение
свободного доступа к информационным ресурсам. Основными
тенденциями развития дистанционного обучения (ДО) и телемедицины
на сегодняшний день следует считать: создание открытых и
виртуальных университетов, подключение к учебной сети отдаленных
и небольших населенных пунктов, расширение технологий
дистанционного обучения на новые направления образования и т.д.

Система ДО может использоваться для удовлетворения интересов
предприятий и организаций различных форм собственности по подго-
товке и переподготовке своего персонала, а также для передачи знаний
абитуриентам, слушателям и широким слоям населения. ДО призвано
удовлетворять стремления обучающихся к проверке собственных
знаний, а также тех, которые намерены повысить свой образовательный
уровень в гуманитарной, технической или экономической сферах знаний
непосредственно в месте проживания.

Необходимо подчеркнуть, что ДО позволяет подключать большую
аудиторию обучающихся в качестве экспертов учебных курсов , тем
самым , обеспечивая быструю модификацию учебных материалов в
соответствии с потребностями времени. Оно также позволяет перевести
формальное усвоение предметов в неформальное с учетом сформи-
рованной мотивации.

Разумеется, в медицине вопросы ДО вызывали и продолжают
вызывать дискуссию в связи с укоренившейся мыслью о невозможности
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обучения врачей на расстоянии. И все же еще десять лет назад подобное
утверждение вообще не вызывало сомнений. Теперь же с развитием
новейших информационных технологий все большее количество
высших учебных заведений использует для организации учебного
процесса различные формы ДО. Более того, традиционная система
образования требует в каждом учебном заведении специального
оборудования, учебных макетов, дорогостоящих имитаторов, тренажеров,
химических реактивов и т.д. В то же время технологии существенно
упрощают задачи проведения лабораторного практикума за счет
использования мультимедийных технологий, имитационного моделиро-
вания и т.д. [4]. Виртуальная реальность дает возможность проде-
монстрировать обучающимся явления, которые в обычных условиях
показать достаточно сложно или вообще невозможно. Именно поэтому
дистанционные формы обучения сегодня применяются практически
во всех развитых странах.

Концепция ДО включает как обучение студентов во время
дипломной фазы образования, так и повышение квалификации врачей,
провизоров, медицинских сестер в последипломной фазе, а также
теленаставничество (непосредственную помощь учителя своему ученику
- аспиранту, ординатору, слушателю), работу с заочными аспирантами,
докторантами, научно - практические семинары, видеоконференции для
оперативного обмена информацией о новых методах диагностики и
лечения больных. Однако, до настоящего времени  наименее изученными
являются методики получения информации при непосредственном
контакте больного и врача. Кроме того, не всегда достигается высокий
уровень практических навыков обучающихся в работе с диагности-
ческими и лечебными устройствами. Поэтому крайне необходимо
дальнейшее развитие и использование виртуальных автоматизирован-
ных лабораторных комплексов, когда компьютер и лабораторная
установка находятся в одной цепи обеспечения дистанционного
управления режимами обучения. Соответственно, обучаемый
взаимодействует с исследуемым реальным объектом и процессами
дистанционно.

Подчеркнем, что если в системе базового медицинского образования
ДО используется относительно в небольшом количестве дисциплин,
то при непрерывном профессиональном развитии (НПР) методы ДО
уверенно выходят на лидирующие позиции. Применение дистанцион-
ных форм обучения с использованием современных телекоммуника-
ционных технологий в последипломной фазе образования врачей и
провизоров имеет много преимуществ по сравнению с традиционными
формами передачи знаний. В частности, гарантируется:

- более полное и гибкое обеспечение потребностей практических
врачей образовательными услугами;

- возможность получения учебной информации по месту проживания
и без отрыва от производства;

- повышение качества НПР врачей и провизоров путем реализации
комплексных учебно-методических программ на основе
информационных технологий;

- получение медицинской информации о современных технологиях
и методах лечения;

- консультативная помощь в лечении больных .
Существует еще одно весьма важное преимущество ДО.  Как

свидетельствуют психологи, из-за существенной разницы в уровне
базовой подготовки и индивидуальных особенностей в восприятии
учебного материала жестко регламентированный график учебного
процесса, принятый за основу в традиционных системах образования,
оптимален лишь для 15-30% слушателей, для других - он либо
слишком напряженный , либо, наоборот, недостаточно интенсивен. В
результате неэффективно используются интеллектуальные и
материальные ресурсы как индивида, так и общества. Не удивительно,
что отсев обучаемых по отдельным специальностям достигает
нескольких десятков процентов.

При реализации системы дистанционного обучения  возникает
возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению,
учитывая базовый уровень знаний по каждому разделу исследуемого
материала и степень достижения промежуточных целей обучения.
Обучаемый может усвоить учебный материал в той последовательности
и за то время,  которое в наибольшей мере отвечает уровню его
индивидуальной подготовки. Естественно, разумные сроки для
прохождения контрольных и тестовых заданий должны  существовать.

Организация ДО многоплановая и сложная. Отдельной проблемой
выделяют инфраструктуру информационного обеспечения, в решении
которой учитывают: оптимальность расположения учебной
информации, структуру и композиции самого учебного материала ,
наиболее удобные формы обратной связи . Немаловажны и
экономические вопросы условий доступа к определенным курсам или
их модулям, которые расположены на различных серверах ,
целесообразность расположения различных видов учебной информации
на страницах Web. Все они должны в каждом конкретном случае
решаться относительно условий конкретной технологии ДО,
особенностей групп обучаемых, специфики конкретного курса и цели
обучения. Однако до настоящего времени не решены проблемы защиты
авторского права разработчиков курсов и их сертификации.
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Изменятся и основные направления научно - методического
обеспечения ДО. Непрерывно разрабатываются научные основы
дистанционного обучения для всех образовательных уровней и
направлений подготовки, переподготовки, расширения профиля
(повышения квалификации); критерии, способы и системы контроля
качества дистанционного обучения; единые требования к учебным
планам, программам и нормативам дистанционного обучения, исходя
из соответствующих государственных стандартов образования с
дополнениями и изменениями, касающихся дистанционной формы
обучения; технологии дистанционного обучения с учетом международ-
ных стандартов на системы сетевого обучения; дидактические и
методические приемы наполнения дистанционных курсов; основы
функционирования банка аттестованных дистанционных курсов,
которые способствуют обеспечению защиты авторских прав.
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МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ У СТВОРЕННІ
ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА

Вороненко Ю.В., Мінцер О.П .
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Резюме. Розглянуті проблеми інформатизації охорони здоров'я. Підкреслена
роль медичної інформатики, що визначає стратегічні шляхи впровадження законів
одержання, збереження, обробки та передачі медичних даних. Обговорено значення
дистанційного навчання та телемедицини.

Ключові слова: інформатизація охорони здоров'я, медичні бази знань, медичний
електронний паспорт, дистанційне навчання, телемедицина, медична інформатика.
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OF TECHNOLOGIES OF MAINTENANCE OF A SOCIETY HEALTH
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Summary. Problems of the health care informatization are discussed. The role of
the medical information sciences is underlined as the science what defines the strate-
gic ways of the medical data processing. The value of the distant education and
telemedicine is described.

Key words: health care informatization, medical knowlenge base, medical elec-
tronic passport, distant education, telemedicine, medical information sciences.
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УДК 378.147.39.041:681.3]:378.661
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Колесник Ю.М., Рижов О.А.

Запорізький державний медичний університет
Резюме. � У статті представлена концепція розвитку дистанційного навчання

у Запорізькому державному медичному університеті , яка побудована на основі
аналіза існуючої структурної організації навчального процесу та матеріально-
технічної бази університету. Розглянуто особливості організації дистанційного
навчання на системотехнічному, інформаційному та дидактичному рівнях.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології,  дистанційне
навчання, інформаційно-освітній комплекс, інструментальна система  RATOS®.

Україна стала на шлях розвитку інформаційного суспільства , що
декларується у Законі України № 537-V "Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" [1]. Сьогодні
широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
у науку, освіту та систему охорони здоров'я переведено у ранг
національної політики України.  Система вищої освіти повинна

© Колесник Ю.М., Рижов А.А.
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готувати комп'ютерно грамотного фахівця , який спроможен
виконувати свої професійні задачі (обов'язки) у новому інформаційному
суспільстві . Реалії сучаної медичної освіти потребують по-новому
подивитись на роль комп'ютерних технологій в учбовому процесі ,
способи зберігання та передачі медичної інформації .  Сучасні ІКТ
дозволяють масштабувати розробки в галузі комп'ютерного навчання
та активно застосовувати їх у дистанційній формі навчання.

Мета статті
Розглянути основні концептуальні положення розвитку дистанцій-

ного навчання (ДН) у Запорізькому державному медичному університеті
(ЗДМУ).

Основна частина
Використання ІКТ для зберігання й передачі иформації є закономір-

ним етапом еволюції суспільних і економічних відносин у сучасному
суспільстві. Інформаційний вибух, пов'язаний з активним застосуван-
ням комп'ютерних технологій у науці й виробництві в  XX столітті,
створив умови для переходу від кількісних до якісних перетворень -
розвитку інформаційного суспільства. Швидкість і обсяги інформації,
що одержуються суспільством у процесі його розвитку, ростуть в
экспотенціальній прогресії.  Відповідно до цього, змінюються вимоги
до змісту освіти сучасного фахівця. Сучасна система освіти повинна
давати не тільки певний обсяг знань, умінь і навичок, але й технології
самоосвіти на основі ІКТ . Парадигма "безперервного професійного
розвитку" стає основною концепцією в системі післядипломної освіти
сучасних фахівців. Основні напрямки в розвитку медичної освіти в
інформаційному суспільстві були розглянуті на конференції "Проблеми
безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів"[2].
Характерною рисою інформаційного суспільства стає децентралізація
освіти [3,4], що дозволяє на основі технологій дистанційного навчання
здійснювати загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів для
здійснення громадянами свого права на освіту [5]. Необхідно
констатувати, що сьогодні дистанційна форма навчання, організована
на основі ІКТ, повинна займати основне місце в довузівській підготовці
абітурієнтів, самостійній роботі студентів, що навчаються в системі
кредитно-модульного навчання на додипломном етапі, та, звичайно, в
системі післядипломної медичної та фармацевтичної освіти.

Використання дистанційних освітніх технологій при підготовці
медичних (фармацевтичних) кадрів є дуже актуальним в сучасних
умовах і визнається в усьому світі як одна з основних форм передачі
медичних (фармацевтичних) знань.

Концепція розвитку системи дистанційної освіти в ЗДМУ
Концепція  дистанційного навчання у Запорізькому державному

медичному університеті базується на засадах Законів України "Про освіту",
№ 537-V "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки", "Концепції розвитку дистанційної освіти в
Україні"[5], "Положення про дистанційне навчання", наказ МОН від
21.01.2004 №40[6], проекту Державної Програми інформатизації охорони
здоров'я України на 2006-2010 роки [7].

Мета системи ДН ЗДМУ - підвищити конкурентноздатність ЗДМУ
на ринку освітніх послуг, підвищити ефективність і якість навчання
на додипломному та післядипломному рівнях освіти, збільшити
доступність медичної освіти для різних соціальних груп та категорій
населення, створити умови для одержання другої спеціальності
студентами впродовж свого навчання у ВНЗ та міжнародного співробіт-
ництва з метою  інтеграції діяльності університету у європейську систему
освіти.

Дистанційне навчання в ЗДМУ реалізується через систему дистан-
ційного навчання (СДН), яка є частиною системи медичної освіти
України з нормативно-правовою базою , організаційно оформленою
структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та
фінансовим забезпеченням , що реалізує дистанційне навчання на
рівнях довузівської, додипломної та післядипломної освіти, а також
самоосвіти.  Дистанційна форма навчання базується на державних
галузевих стандартах вищої   освіти[8] і технологіях дистанційного
навчання .

Система дистанційного навчання створюється за принципами:
- безперервності системи професійної освіти;
- доцільності застосування нових інформаційних технологій у

навчальному процесі;
- випереджальності освіти, що дозволяє підготувати фахівця, який

буде працювати у нових реаліях інформаційного суспільства;
- широкого використання методів інноваційного й розвиваючого

навчання, спрямованих на розкриття творчого потенціалу особистості ;
- індивідуалізації навчання при застосуванні інтелектуальних

технологій у комп'ютерних навчальних системах ДН, здатних
адаптувати навчальну програму до психологічних особливостей та
потреб того, кого навчають, на основі моделі його навчання;

- інструментальної підтримки авторських методик викладання
навчального матеріалу та захисту авторських прав;

 - інтеграції інформаційних, учбово-методичних, наукових ресурсів
для підвищення якості та ефективності підготовки медичних фахівців.
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Організаційна структура СДН повинна забезпечити підготовку
медичних та фармацевтичних фахівців у відповідності з галузевими
стандартами  та потребами суспільства. Організаційна структура СДН
включає:  Методичну Раду університету;  Раду з комп'ютеризації
університету; Центр дистанційного навчання та телемедицини
(ЦДН&Т); кафедру медичної та фармацевтичної інформатики; Центр
комп'ютерно-технічного і видавничого забезпечення; Центр інформа-
ційно-аналітичного забезпечення та тестування; локальні центри.

Системотехнічне забезпечення  СДН містить у своєму складі
сукупність апаратно-програмних рішень, необхідних для організації
дистанційного навчання, яке працює на базі корпоративної мережі
університету та створює можливості для формування єдиного
інформаційно-освітнього середовища на основі інформаційних ресурсів
кафедр та підрозділів університету.

Інтегруючим елементом єдиного інформаційно-освітнього простору
університету є корпоративна комп'ютерна мережа (КМ), яка
складається з чотирьох рівнів. Перший рівень - це комп'ютерна мережа
кафедри, другий - КМ студентського містечка  (кампуса), третій -
корпоративна комп'ютерна мережа,  яка зв'язує клінічні бази
університету та лікувально-профілактичні заклади міста та області ,
четвертий рівень - це  вихід до міжвузівської корпоративної мережі
URAN. Активне застосування мультимедійних додатків та технологій
відеоконференцій в учбовому процесі засвідчило недостатню пропускну
спроміжність КМ на 100 Мб/сек. Тому у 2006-2007 році був
реалізований проект об'єднання локальних комп'ютерних мереж усіх
учбових корпусів кампуса та гуртожитків оптововолоконною КМ .
Проект організації КМ третього рівня виконується сумісно з ТОВ
"Медкомплект". Нові можливості КМ дозволили застосовувати у
дистанційному навчанні інноваційні технології  "відео за запитом".

Загальновідомими є проблеми супроводження комп'ютерів викла-
дачів та співробітників у процесі їх експлутації в медичних учбових
закладах, де ми не маємо достатньої кількості кваліфікованих співробіт-
ників у штатному розкладі.  Одним з варіантів рішення цієї проблеми
є застосування тонких клієнтів, які працюють на базі серверів.

Ректорат ЗДМУ проводить активну політику розширення доступу
студентів до інформаційних ресурсів університету шляхом створення
комп'ютерних класів, розширення чисельності комп'ютеризованих
робочих місць у бібліотеці, організації авторизованого доступу до
корпоративної мережі та організації КМ в гуртожитках. Підключивши
до КМ чотири гуртожитка у 2007 році, ми плануємо розширити нашу
мережу до 250 робочих місць за рахунок особистих комп'ютерів

студентів. Таким чином, формуються сприятливі умови для самостійної
роботи студентів.

Підключення до мережі  URAN та створення високошвидкісної
комунікаційної інфраструктури університету дозволило ширше
застосовувати інноваційні технології відеоконференцій у системі
післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів .
Для цього додатково була обладнана лекційна аудиторія на  200
слухачів .

Системне програмне забезпечення (СПЗ) є другим компонентом,
який потрібен для створення комунікаційної інфраструктури
університету. Сьогодні СПЗ повинно не тільки інтегрувати апаратні,
програмні ресурси та керування комп'ютерною мережею університету,
але і створити комунікаційне середовище, яке підтримує різноманітні
служби та сервіси. Це стандартні сервіси електронної пошти , чату,
телеконференцій, підтримку форумів, ICQ та деякі нові - ip-телефонія,
сервіси мобільної телефонії  (sms, мобільний інтернет). З розвитком
Wi-Fi-мереж та зниження вартості ноутбуків стає актуальною
концепція мобільного користувача . Найбільш адаптованим для
інтеграції різноманітних ресурсів та сервісів в реаліях медичного
університету [9] є СПЗ, яке підтримує LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol)-протокол - полегшений протокол активного каталогу.

Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) поділяється на три
частини, це, по-перше, серверне програмне забезпечення для
супроводження дистанційного навчання , по-друге, інструментальне
програмне забезпечення для викладачів , призначене для розробки
дистанційних курсів, по-третє, це програмне забезпечення для того,
кого навчають.

Інструментальне програмне забезпечення (ІПЗ) для викладачів
повинно бути доступним з робочого місця викладача та забезпечувати
можливість роботи з базами учбових об'єктів та електронною
бібліотекою. Важливою вимогою до ІПЗ є WYSIWYG-інтерфейс
редагування при розробці навчального контенту, який дозволить
скоротити час розробки курсів й не потребує спеціальної підготовки
викладача. Використання цього інтерфейсу для проектування сторінок
і фрагментів навчальних і контролюючих систем є ключовою умовою
для залучення викладачів , як розробників. Концепція єдиного
інформаційного простору Університету дозволяє об'єднати зусилля
викладацького складу різних кафедр при формуванні змістовного
наповнення дистанційних курсів.

Клієнтське програмне забезпечення того, кого навчають, повинно
бути орієнтоване на Web-інтерфейс та стандартний Web-браузер і не
вимагати інсталяції спеціалізованих програм.
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Для реалізації цих технічних вимог у ЗДМУ було розроблено
програмну систему RATOS®, яка реалізує єдине інструментальне
середовище (ІС), створення комп'ютерних освітніх комплексів  і
дистанційних курсів  [10,11]. Ця система дозволяє викладачам ,
студентам, інтернам та  курсантам на основі авторизованого доступу
дістатись до інформаційних ресурсів та технологій дистанційного
навчання (ІС)  незалежно від часу та місцезнаходження.

Інформаційне наповнення дистанційних курсів здійснюється на
основі застосування інформаційних ресурсів університету, інформаційних
ресурсів Інтернету, а також власних розробок викладачів університету.
Концепція єдиного інформаційного простору університету та
застосування стандартних форматів зберігання учбових об'єктів
дозволяє об'єднати зусилля викладацького складу різних кафедр при
формуванні змістовного наповнення дистанційних курсів . Для
підвищення якості та ефективності розробки дистанційних курсів
використовується принцип множинного застосування навчальних
елементів, які розташовані на серверах університету[10]:

- сервер віртуальної бібліотеки повнотекстових документів містить
навчально-методичну літературу, створену викладачами університету,
а також електронні варіанти  книг, завантажених з інших сайтів або
тих, що надходять до університету;

- сервер електронного каталогу системи ІРБІС здійснює автомати-
зацію всіх видів діяльності бібліотеки, а також дозволяє використо-
вувати бази даних центральних українських бібліотек: Національної
бібліотеки України ім .  В.І.Вернадського і Національної наукової
медичної бібліотеки МОЗ України;

- сервер відеоінформації (навчальних відеофільмів) дозволяє
реалізовувати технологію потокового відео з механізмом "відео за запитом";

- сервер клінічних архівів , який містить результати інструмен-
тальних методів дослідження систем людини (дані УЗД, томограм ,
ЕКГ, ЕЕГ, реограм й ін.);

- Web-сервер університету, на якому розміщена організаційно-
методична інформація (навчальні плани, розклад й ін.), отримання
цієї інформації здійснюється на основі авторизованого доступу.

Дидактичні та методичні засоби організації дистанційного навчання
базуються на засадах нового інноваційного напрямку в педагогічній
науці  - педагогічної інформатики[12]. Максимальне застосування
мультимедійних форм представлення знань та когнітивних технологій
дозволяє активізувати розвиток творчих здібностей  [13]. Тому при
розробці інструментального програмного забезпечення ми повинні
максимально реалізувати рекомендації щодо цього нового напрямку.

Однак сьогодні ми активно застосовуємо  науково-методичні
рекомендації Українського центру дистанційної освіти, Центру
дистанційної післядипломної медичної та фармацевтичної освіти
НМАПО ім. П.Л.Шупика, інших провідних установ та власні розробки.

Дистанційне навчання характеризується високою часткою
самостійного навчання і припускає   високу мотиваційну активність
того, кого навчають, необхідну для досягнення цілей навчання. Для
організації особистісно-орієнтованого навчання в системі ДН
застосовують наступні педагогічні принципи [14]:

- принцип активізації пізнавальної діяльності того, кого навчають;
- принцип інтенсифікації процесу навчання;
- принцип інтерактивності навчального процесу;
- принцип адаптивності навчання;
- принцип гнучкості навчального матеріалу;
- принципи контролю знань, що забезпечують безперервне й

ефективне керування процесом навчання .
 ІС RATOS® дозволяє реалізовувати педагогічні технології особис-

тісно-орієнтованого навчання при застосуванні автоматизованих нав-
чальних курсів для дистанційного навчання на основі адаптивних
алгоритмів навчання,  а також розробляти авторські автоматизовані
дистанційні навчальні курси, які реалізують індивідуальні дидактичні
методики навчання[15].

Кадрове забезпечення СДН. Працівники навчальних закладів, які
забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання,
повинні мати необхідний кваліфікаційний рівень з технологій дистан-
ційного навчання та відповідні документи.

Кадрове забезпечення дистанційного навчання реалізується постійно
діючою системою перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з
технологій дистанційного навчання у відповідних акредитованих
установах МОН та МОЗ України.  Технології відеоконференцій
дозволяють впроваджувати нові форми дистанційного навчання .
Професором Мінцером О.П. була запропонована інноваційна дистан-
ційно-очна форма навчання. На основі договора з НМАПО ім. П.Л.Шу-
пика протягом двух років у ЗДМУ було проведено чотири цикла , на
яких пройшли підвищення кваліфікації  250 викладачів. Два цикла
були присвячені питанням дистанційної освіти.

Університет також має власну систему підготовки викладачів для
системи дистанційного навчання. Так, Рада з питань комп'ютеризації
університету виконує розробку методологічних, технічних і методичних
аспектів впровадження і розвитку технологій ДН у ВНЗ.  Залежно від
специфіки вирішуваних задач, Радою здійснюється планування науково-
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практичних семінарів,  які проводяться співробітниками ЦДН&Т і
призначені для викладацького складу.

Однією з форм підвищення кваліфікації викладачів з питань
дистанційної освіти є участь у різноманітних науково-методичних та
науково-практичних конференціях та семінарах з питань дистанційного
навчання. У  2006 році ЗДМУ сумісно з НМАПО ім . П.Л.Шупика
провів першу дистаційну повноформатну конференцію у режимі
реального часу на основі технологій відеоконференцій "Актуальні
питання дистанційної освіти та телемедицини", у якій взяли участь
шість ВНЗ з Києва, Тернополя, Івано-Франківська [16]. У 2007 році
коло учасників розширилось, до конференції підключились студії ВНЗ
Донецька, Харкова, Дніпропетровська та один доклад був прочитаний
фахівцями з університету Троя (Нью-Йорк,USA) [17].

Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання
дозволяє розширити сферу освітніх послуг для іноземних громадян.
Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистан-
ційного навчання є:

- надання послуг, пов'язаних із здобуттям освіти за технологіями
дистанційного навчання, іноземним громадянам;

- участь у проектах і програмах інтегрування національних телеко-
мунікаційних мереж,  що задіяні у дистанційному навчанні до
європейських та світових науково-освітніх телекомунікаційних мереж;

- проведення спільних наукових досліджень у галузі розвитку
технологій дистанційного навчання;

- участь у розробці міжнародних стандартів технологій дистан-
ційного навчання;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері дистанційного
навчання, укладання відповідних договорів , встановлення прямих
зв'язків з навчальними закладами іноземних держав, міжнародними
організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства.

Центр дистанційної освіти та телемедицини ЗДМУ досить активно
приймає участь у різноманітних міжнародних проектах на основі
технологій відеоконференцій. За останні роки фахівці ЗДМУ прийняли
участь у наступних дистанційних науково-практичних конференціях:

- Interactive Multi-Country Experts' Forum on Tuberculosis from the
United States (Albany, NY), Poland (Warsaw, Krakow, Rzeszow and Polish
National Military Hospital ), Ukraine (Kyiv and Zaporizhzhya) and Slovakia
(Svit); координатор конференції на Україні - НМАПО ім. П.Л. Шупика;

- Телеміст Запоріжжя (ЗДМУ) - Київ  (НТУ  "КПІ") - Москва
(Факультет фундаментальної медицини МГУ) в рамках I Симпозіуму

з міжнародною участю "Актуальні проблеми біомедичної інженерії"
18-19 жовтня 2005р.;

- Interactive Multi-National Demonstration Showcase on Congestive
Heart Failure - Updates with Cardiology Experts from Multiple Loca-
tions in Ukraine and Poland in Dialogue with US Colleagues, From Kiev
& Zaporozhye, Ukraine, Krakow & Zakopane, Poland and Troy, New York,
USA  -  March  17,  2006;  координатор конференції на Україні -  НМАПО
ім. П.Л. Шупика .

У 2007 році ЗДМУ підключився до міжнародного дистанційного
проекту "Сітка лікарів".

Сьогодні ЦДН&Т сумісно з деканатом факультету міжнародних
відносин вивчають можливість організації дистанційної форми
навчання для студентів-іноземців.

Виводи
Запропонована Концепція дистанційного навчання в ЗДМУ та аналіз

сучасного розвитку інфраструктури університету, рівня підготовки
професорсько-викладацького складу показує, що університет має всі
необхідні складові для переходу до практичної реалізації системи
дистанційного навчання на довузівському, додипломному та після-
дипломному етапах навчання. Особливу увагу треба приділити засто-
суванню ІКТ та розробці нових технологій навчання для самостійної
роботи студентів, які перейшли до кредитно-модульної системи навчання.

Дистанційне навчання лікарів передбачає впровадження телеме-
дичних методів у безперевну систему підготовки медичних кадрів. Це
особливо актуально у сфері післядипломного удосконалення квалі-
фікації лікарів. Особливістю напрямку є впровадження телемедичних
систем тестового контролю і сертифікації , а також впровадження
консультацій, які спрямовують діяльність лікаря під час проведення
медичних маніпуляцій.
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The article deals with the concept of distance learning development in Zaporozhye
State Medical University, based on the analysis of existing structure of training
process and material and technical basis of the University. Peculiarities of distance
learning organization on the systems, informational and didactic levels.
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Резюме.  Рассмотрены основные пути и задачи создания единой
государственной медицинской информационной системы. Подчер-
кивается, что только подобная система позволит обеспечить сущест-
венное повышение качества оказываемой медицинской помощи
населению.

Основной негативной характеристикой процессов информатизации
здравоохранения является традиционное использование локальных
("лоскутных") решений автоматизации отдельных процессов в лечебно-
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профилактических учреждениях . Практически не исследуются
проблемы создания национальной (региональной) единой интегриро-
ванной управленческой системы, включающей в себя как  медицинские
учреждения всех уровней, так  и страховые компании, другие структуры,
вовлеченные в межсекторальное взаимодействие.

В этих случаях должно предусматриваться внедрение в ЛПУ
электронных историй болезни, ведение электронного реестра оказанных
медицинских услуг, персонифицированного учета медикаментов,
формирование статистической и экономической документации в
первичном звене и переход к полному электронному централи-
зованному документообороту. В этом случае сопровождение системы
осуществляется в одном месте, там же происходят обновление,
поддержка и доработка.

Комплексный подход к автоматизации позволяет собирать и
анализировать все виды данных , благодаря чему появляется
возможность адекватной оценки ситуации в том или ином регионе .
Будущее информатизации - именно за системами, объединяющими
лечебные учреждения первичного звена , территориальные отделения
фонда обязательного медицинского страхования и территориальные
органы управления здравоохранением.

Специальное внимание уделяется использованию в здравоохранении
широких возможностей единых портальных решений и единой системы
работы над документами, интегрированной с этими портальными
решениями. Опыт компании в области информатизации здравоох-
ранения развитых европейских стран и США показывает, что именно
в таком направлении развиваются информационнsе системы ,
обслуживающие крупные структуры и, в особенности, географически
распределенные.

Основными характеристиками информационных систем  (ИС)
следует назвать  качественное обеспечение административной
деятельности, включающее запись пациентов на прием, формирование
счетов на оплату и функцию ведения истории болезни с блоком выдачи
напоминаний. Последняя функция просматривает данные пациентов
и подготавливает информацию для врачей, основанную на закодиро-
ванных протокольных правилах. Документация ИС должна являться
основным источником информации, по которой можно судить, получил
ли пациент надлежащее лечение. В ней должны также содержаться
данные о действиях медицинских работников и основаниях для этих
действий. Для медицинского работника , вовлеченного в судебное
разбирательство, содержание истории болезни может быть
защищающим или инкриминирующим. Помимо соответствия юриди-

ческим требованиям , история болезни служит основой для
профессиональной или ведомственной оценки качества оказания
медицинской помощи; организации контроля за соблюдением
профессиональных стандартов.

Ведение медицинской документации влияет также на финансовое
положение учреждения. Так, например, информация, обеспечивающая
классификацию пациентов по клинико-статистическим группам ,
лежащая в основе системы оплаты по программе Medicare, может
извлекаться из историй болезни.

Наконец, данные, содержащиеся в ИС, являются источниками новых
медицинских знаний. Ретроспективные исследования выписок из исто-
рии болезни позволяют выявить важные медицинские причинно-следст-
венные отношения. Большинство эпидемиологических исследований
также основано на ретроспективном анализе информации ИС.

Введение понятия проблемно-ориентированной истории болезни
заставило пересмотреть традиционное отношение как к бумажной,
так и автоматизированной истории болезни. Основой структурной
организации истории болезни стала привязка диагностических и
терапевтических процедур к определенной проблеме.
Компьютеризованная версия проблемно-ориентированной истории
болезни стала предоставлять врачам советы в процессе ввода в
компьютер своих записей, заказов и рецептов.

Врачи первичной медико-санитарной помощи ранее обеспечивали
почти всю амбулаторную медицинскую помощь своим пациентам .
Однако сегодня ответственность за оказание такой помощи распределена
между группами медицинских работников амбулаторных клиник и
оздоровительных организаций. Амбулаторные истории болезни могут
содержать длинные записи, сделанные различными медицинскими
работниками , большое число результатов лабораторных тестов и
разнообразный набор других элементов данных, например?
рентгенограммы, выписные эпикризы, заключения патологоанатомов.
Поэтому потребности в применении компьютеров для облегчения
амбулаторной помощи возросли.

Пути создания единой (а не лоскутной) информатизации здраво-
охранения подразумевают выполнение абсолютно обязательных задач,
которые, как правило, сегодня рассматриваются недостаточно.

Важнейшей задачей информационных систем в здравоохранении
должно стать обеспечения пользователей валидной информацией.
Обеспечение доверия к заносимой на материальный носитель
информации является ключевым   для построения информационных
систем . Очевидно, что исследователь может получить неточную
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информацию из автоматизированной системы ведения истории болезни
и в том случае, если он недостаточно ознакомлен со структурой
хранящихся в ней сведений и правилами кодирования, хранения и
получения информации. Однако наиболее существенным источником
ошибок является исходная низкая валидность клинического материала.

Неполнота хранящихся в компьютере медицинских сведений о
пациенте является общим правилом. Если сбор данных опирается на
технологию заполнения медицинскими специалистами формализован-
ных бланков, то почти наверняка они будут содержать неполную, а
зачастую, и неточную  информацию.

Подчеркнем , что стоимость  получения, хранения и обработки
медицинской информации составляет примерно 25% всех рабочих
расходов больницы. В среднем, работники административных служб
тратят около трех четвертей времени на работу с информацией; а
работники, занятые непосредственным уходом за больными, - около
одной четверти. И сейчас основные выводы этого исследования
остаются по-прежнему верны: информационный менеджмент в
больницах является дорогостоящей деятельностью. Сбор, хранение,
исправление, анализ и распространение клинической и администра-
тивной информации, необходимой для обеспечения повседневной
деятельности больницы, соответствие документации внешним и
внутренним требованиям к ней и обеспечение краткосрочного и долго-
срочного планирования являются важными и отнимающими много
времени аспектами работы служащих больницы.

Уровень затрат, характерных для информационного менеджмента,
стал заботой администрации больниц, пациентов, третьей стороны,
производящей оплату, и, в целом, всех членов общества. Последнее
явилось одной из основных причин быстрого роста стоимости лечения.

Другим важнейшим путем в создании единой информационной
системы является комплексное предотвращение ошибок регистрации
медицинской информации.

Оно должно включать тщательные проверки вводимых данных , в
том числе, выход за границы допустимых значений показателей,
соответствие вводимых данных определенному шаблону, соответствие
данных различным математическим соотношениям , проверку совмес-
тимости нескольких введенных значений, проверку орфографии и т.п.
Очевидно, что подобная система плохо реализуется в рамках создания
региональных ИС.

Разумеется, иной альтернативой является ввод данных непосредст-
венно врачами. Однако непосредственный ввод информации для врачей
менее приемлем , даже при использовании речевого ввода, являющегося

сегодня наиболее многообещающим , поскольку врачи уже знакомы с
технологией диктовки информации о пациентах. Подчеркнем , что
системы распознавания речи достигли уровня надежности распозна-
вания 95% и выше. Основной причиной сложности подобного подхода
считается продолжительный диалог, необходимый для ввода меди-
цинских данных в компьютер.

Несмотря на все разговоры о преимуществах  "безбумажной
технологии", размещение информации на бумажных носителях также
имеет определенные достоинства. Так, человек читает текст бумажного
документа на 25% быстрее и воспринимает его на 10% точнее, чем
тот же самый текст на экране видеотерминала .

Тем не менее, графические видеотерминалы с большими экранами,
имеющими высокую разрешающую способность , увеличивают
преимущество компьютерных технологий перед бумажными и ускоряют
приближение дней, когда скоросшиватели и их содержимое станут
анахронизмом. Сомнительно, однако, чтобы бумага была вовсе изгнана
из кабинетов врачей; даже в условиях полной автоматизации врачи
могут предпочитать иметь бумажные копии фрагментов истории
болезни для специфических целей.

Третий путь связан с созданием обоснованных компьютерных
отчетов о динамике заболеваний. При этом данные организованы в
соответствии со временем их сбора. Тем самым акцент делается на
динамическом изменении состояния пациента .

Поиск необходимой информации о состоянии больного в информа-
ционных системах должен осуществляться значительно  быстрее, чем
в обычной истории болезни. Подчеркнем, что при этом ИС  должны
позволять вывод большей части истории болезни в форме отчетов
(эпикризов) или же в виде компактных и более обозримых документов.

Следует предусмотреть и более сложные стратегии составления
заключений и эпикризов, связанных , например, с выявлением
значительных отклонений в параметрах состояния пациента или с
агрегированием в одном диагностическом заключении аномальных
значений параметров близкой природы.

Подчеркнем, что во многих ситуациях человек может усваивать
графическую информацию гораздо быстрее,  чем ее текстовые или
числовые эквиваленты. Графические представления сведений из
истории болезни можно подразделить на  статические и динамические
изображения. Очевидно,что электрокардиограммы, радиографические
изображения и даже фотографии пациентов могут храниться в
электронном виде и выдаваться на графические терминалы .

Для формирования предупреждений о предстоящих важных
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клинических событиях, извлечения сведений о медицинских или
административных характеристиках пациентов, а также для
статистической обработки данных используются подсистемы
выполнения запросов и ведения контроля.

Хотя функции выполнения запросов и ведения и являются
различными, их внутренняя логика похожа . В обоих случаях
центральная процедура анализирует записи из истории болезни
пациента и, если эти записи удовлетворяют заранее заданным
критериям , формируют соответствующий выходной документ.
Выполнение запроса обычно связано с обработкой больших
подмножеств пациентов или всей популяции; выходным документом
является таблица , строки которой содержат либо исходные данные,
извлеченные из медицинских записей, либо итоговую статистическую
характеристику этих данных. Контроль обычно используется только
для пациентов, находящихся на активном лечении; выходным
документом является предупреждение или напоминание.

Системы выполнения запросов и ведения контроля могут быть
использованы также для обеспечения клинического лечения и для
ведения научно-исследовательской работы, проведения ретроспективных
исследований, решения управленческих задач.

Обязательно должны быть обоснованы принципы интерактивного
общения .

Напоминания, выдаваемые компьютерами, значительно расширяют
возможности врачей организовать профилактические мероприятия в
отношении избранных пациентов. Системы контроля могут иденти-
фицировать пациентов , нуждающихся в периодических профилак-
тических осмотрах и других мероприятиях, и напоминать врачам об
их выполнении при очередном визите пациента . Если при заказе
лабораторных тестов или при назначении лечения врачи ведут
непосредственный диалог с системами контроля, то это обеспечивает
еще большие возможности улучшения качества и снижения затрат
на медицинское обслуживание. Системы запросов особенно полезны
при проведении исследований ad hoc. Они могут облегчить выполнение
мероприятий по оценке качества лечебных мероприятий , а также по
идентификации пациентов .

В настоящее время рандомизированный анализ будущего лечения
стал золотым стандартом для клиник, но ретроспективное изучение
уже имеющихся данных всегда вносило большой вклад в развитие
медицины. Оно может дать ответ на интересующие исследователя
вопросы,  в частности,  о характере групп исследуемых больных и
контрольной группы и о принципах статистического анализа их

сопоставления.
Подчеркнем, что хранение медицинских записей в памяти

компьютера не исключает ручной работы: все равно может
понадобиться составление эпикризов по содержанию историй болезни
и проведение опросов пациентов, если из этих записей можно извлечь
больше информации. Однако указанные трудоемкие операции  должны
быть минимизированы.

Фрагменты истории болезни, обычно хранящиеся в памяти
компьютеров, чаще всего включают в себя сведения о лекарственных
назначениях, результатах лабораторных тестов и диагностических
исследований, а также диагнозах, поставленных при приеме пациентов.
Это особенно характерно в тех случаях, когда первые два типа данных
передаются из автоматизированных систем аптек и лабораторий .
Поэтому хранящиеся в памяти компьютера медицинские сведения
чаще всего оказываются полезными при исследованиях особенностей
обслуживаемой популяции, эффективности выполнения лабораторных
тестов и проведения лекарственного лечения, а также токсических
воздействиях лекарственных препаратов.

Среди управленческих задач следует обратить внимание на новые
задачи, стоящие перед лечебными учреждениями и связанные с
маркетинговыми проблемами. Появление системы фиксированного
возмещения затрат на лечение заболеваний и связанная с ней конку-
рентная борьба больниц за заключение контрактов с органами
здравоохранения привели к тому, что администраторам медицинских
учреждений приходится рассматривать перечень медицинских услуг и
их стоимость. Кроме того, администраторы должны иметь возможность
контролировать ресурсы, используемые врачами для лечения тех или
иных классов пациентов, и предоставлять обратную связь врачам .
МИС могут предоставить информацию о взаимосвязях между
диагнозами, индексами тяжести заболевания и потреблением ресурсов,
тем самым являясь важным инструментом для тех администраторов,
кто пытается принять информационно обоснованные решения о
действиях во все более чувствительной к экономическим вопросам
сфере здравоохранения.

Следует остановиться также на отображении мультимедийных
технологий , позволяющих пользователю не только изменять
последовательность изменяющихся изображений, но и сопровождать
их аудиоинформацией, а также данных вторичной информации
(представительской графики - графиков или гистограмм - для того,
чтобы ясно показать временные зависимости между клиническими
событиями и корреляции между значениями параметров), диаграммных
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отчетов и т.д.
Информационные системы должны обеспечивать как формирование

специализированных отчетов, так и заполнение стандартных доку-
ментов. При этом  изменение стандартизированных ответов осущест-
вляется путем внесения индивидуальных отклонений. Таким образом,
текст шаблона состоит из постоянных и переменных компонентов .

Заметим, что система напоминаний возможных действий медицинс-
ких работников значительно улучшает процедуры назначения
необходимых лабораторных тестов и лекарственной терапии, а также
модификацию планов лекарственной терапии.

Весьма важным является обеспечение диспетчеризации записи на
прием с выдачей следующих документов:

1. Отчет по оценке качества, содержащий рекомендации врачу о
профилактических процедурах, которые должны быть выполнены
для пациента, о проблемах пациента, на которые надо обратить
внимание, а также о противопоказаниях к лекарственной терапии.

2. Хронологический эпикриз, представляющий собой упорядоченную
по датам информацию о пациенте, хранящуюся в клинической
базе данных.

3. Бланк визита, в который должны вписываться медицинские
данные, полученные при обследовании пациента.

Целесообразно внутреннее кодирование информации о течении
заболевания и сведения из дневника обследования, однако, из-за высокой
стоимости ввода данных в ИС может попасть лишь малая часть
медицинских сведений.

Задача исключения из обихода бумажной истории болезни состоит
в том,  что для каждого пациента в систему вводится полный перечень
диагнозов и процедур, ведется запись анамнеза, хронология осмотров,
результатов лабораторных тестов , лекарственных назначений и
процедур и т.д.

Просмотр полной истории болезни осуществляется с помощью
видеотерминалов. Возможно предоставление данных из истории болезни,
сгруппированных по направлениям : проблемы, динамика состояния
пациента и посещения. При этом информация предоставляется как в
табличном ,  так и в графическом виде.  Система также может
генерировать повествовательные текстовые заключения, используя
данные, которые регистрируются в бланках с помощью меню,
допускавших многократный выбор .

Существует два вида информационных услуг: компьютеризованное
хранение и выборка амбулаторных историй болезни, а также оперативное
предоставление клинической информации о госпитализированных и
амбулаторных пациентах. Для выполнения этих функций обычно создается

общая база данных для госпитализированных и амбулаторных пациентов.
Информация попадает в нее с помощью локальной вычислительной сети
из нескольких автономных компьютерных систем подразделений и
вспомогательных служб больницы. В число справок и отчетов, выдаваемых
в режиме реального времени, входят справки о течении заболевания, графики
и таблицы, списки проблем и назначенного лечения, а также
регистрационные сведения. Кроме того, в любое время на любом терминале
можно получить экранные формы, содержащие в обратной хронологии
клинические лабораторные данные, заключения, результаты инструмен-
тальных исследований, выписные эпикризы и лекарственные назначения.

Перед каждым визитом пациента в клинику  по локальной
вычислительной сети должны извлекаться все его данные и передаваться
в регистратуру по требованию на подборку электронной (бумажной) истории
болезни. В бланк визита заносится компактная информация о пациенте,
состоящая из нескольких частей и содержащая перечень жалоб пациента,
назначенные лечебные мероприятия, результаты заданных лабораторных
тестов; дневниковые записи (если таковые имелись), информацию из систем
вспомогательных подразделений, сопутствующие проблемы, терапию и
лабораторные данные, а также таблицы и графики. Формат и содержание
бланка визита определяются в зависимости от диагнозов, клинических и
других индивидуальных данных пациента. В процессе обследования
пациента врач использует бланк визита для пополнения списков проблем
и лечебных мероприятий, для записи вновь появившихся данных, а также
для записи дневника.

Гибкая структура дает возможность предоставления иерархии
кодированных и некодированных элементов  (диагнозов, проявлений
болезни или просто заголовков). Все они взаимосвязаны, что позволяет
из одного элемента получать другие.

3. Перспективы МИС.
До настоящего времени основные капиталовложения, выделяемые на

автоматизацию, направлялись на решение административных задач,
например, на системы, обеспечивающие диспетчеризацию визитов пациентов,
учет контингента и формирование счетов на оплату лечения.
Автоматизированные системы ведения истории болезни использовались в
относительно малом числе учреждений. Причину этого явления нетрудно
понять: административно-финансовые системы проще, требуют меньшего
числа данных и дешевле систем, предназначенных для сбора и обработки
клинической информации. Две тенденции могут сделать МИС более
приемлемыми с точки зрения экономической эффективности: снижение
стоимости аппаратных средств, слияние небольших лечебных и
оздоровительных учреждений и образование больших клиник для
амбулаторного лечения и реабилитации пациентов, а также объединение
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частных больниц. Крупные учреждения обладают большими
возможностями капиталовложений в дорогие компьютерные системы; кроме
того, экономический эффект от автоматизации управления большими
объемами административных и клинических данных приобретает другие
масштабы. Можно ожидать, что в течение ближайших десяти лет
автоматизированные системы ведения истории болезни станут широко
распространенными как больницах, так и в амбулаторных учреждениях.

Однако для того, чтобы медицинские специалисты стали с энтузиазмом
воспринимать такие системы, необходимо решить ряд технических
проблем. Самое главное - найти приемлемые способы ввода в компьютер
данных, собираемых врачами. Кроме того, надо разработать эффективные
и интуитивно очевидные способы поиска и представления информации
(интерфейс пользователя).  Интеллектуальные терминалы, дисплеи с
высокой разрешающей способностью и графические интерфейсы
пользователя также могут сделать общение работников здравоохранения
с компьютерными системами более естественным.

Необходимо подчеркнуть важность интегрированной истории болезни,
включающей в себя данные, собранные из разных источников. Развитые
интегрированные автоматизированные системы минимизируют проблемы
сбора данных и ввода их в компьютер и предоставят более широкий
спектр данных программным средствам, облегчающим процесс принятия
решений. Однако для достижения полной преемственности между
амбулаторным и стационарным лечением требуется дальнейшее развитие
сетевых технологий и стандартизация форматов и процедур обмена
данными. Внедрение электронных карточек, выданных пациенту на руки,
может оказаться эффективным средством передачи информации от одного
лечебного учреждение к другому.

Совершенно очевидно, что использование компьютерных технологий
для оказания непосредственной помощи в процессе принятия врачебных
решений станет более распространенным. Но их успех будет в значительной
мере зависеть от степени их интеграции с ИС, чтобы врачи могли
воспользоваться преимуществами систем обеспечения принятия решений.

Медицинские рабочие станции, связанные с центральной больничной
системой, со временем станут служить незаменимым источником
информации для медицинских специалистов . Компьютер сможет
обеспечить доступ к информации о пациенте и к базе медицинских
знаний, например, рекомендованным дозам лекарств, общим побочным
действиям лекарств, чувствительности лабораторных тестов, к
диагностическим правилам, стандартам исследований и т.д. Он сможет
также обеспечить врачам помощь в принятии решений.

Имея доступ к данным конкретного пациента , станет возможным
обобщение коллективного опыта лечения аналогичных пациентов в

различных учреждениях.
Таким образом , будущие врачи смогут в любое время со своих

рабочих станций получать всю необходимую им информацию из одной
глобальной медицинской сети.
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Summary. The ways of the creation of the State medical informational System
are discussed. The idea that only such system will increasing the level of the quality
of the medical care is underlined.
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1. Вступ
В останні роки активно розвивається новий дослідницький напря-

мок у сфері дистанційного навчання - це адаптивні та інтелектуальні

© Федорук П.І .
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технології . Завданням цього напрямку досліджень є забезпечення
дистанційних навчальних систем можливостями персоналізації . За
допомогою адаптивних та інтелектуальних технологій навчальна
система зможе врахувати персональні здібності студента, його попередні
знання, вміння, особливості у сприйнятті та засвоєнні нової інформації.
На основі таких даних процес навчання проходить оптимальним
шляхом для кожного конкретного студента . Ці технології також
дозволяють вирішувати проблеми диференціації навчання, що існують
в сучасній дистанційній освіті[1].

Використовуючи можливості адаптивних та інтелектуальних
технологій, пропонується створити систему, яка б у процесі
функціонування враховувала ряд параметрів , індивідуальних для
кожного студента  [2].

1) Швидкість сприйняття нової інформації  (визначає кількість
повторів навчального матеріалу до його повного засвоєння, тобто до
отримання 100% правильних відповідей на поставлені запитання з
пройденої теми). Із урахуванням даного параметра формується блок
повторення пройденого матеріалу.

2) Оптимальний порядок тестування. Визначає частину тесту, в
якій допущено максимальну кількість помилок з нової теми: початок
(значення параметра  n дорівнює 1); кінець (n=2); початок і кінець
(n=3); середина тесту (n=4); рівномірний розподіл помилок (n=5). У
наступному модулі в частині тесту, де зосереджені неправильні відповіді,
розміщується питання з попередніх тем . Таким чином, параметр
впливає на порядок питань у тестах з урахуванням індивідуальних
особливостей студента.

3) Рівень засвоєння навчального матеріалу (кількість правильних,
частково правильних і неправильних відповідей). В разі незадовільних
результатів здійснюється повторення навчального матеріалу та
проводиться додаткове тестування. У випадку отримання позитивної
оцінки інтелектуальним агентом формується наступний модуль:

-  з повторною подачею навчального матеріалу та тестуванням з
тем, на які отримано неправильні відповіді;

- з повторним тестуванням з цих тем , на які отримано частково
правильні відповіді.

2. Математична модель заняття
Ступінь засвоєння
Ступінь засвоєння - це частка правильних відповідей (правильного

виконання операцій) у завданнях нової теми.  Ступінь засвоєння, як
характеристика заняття, - це імовірності перебування студентів у
кожному із станів E i, і=1,2,…,І. Кожному стану відповідає певний

ступінь засвоєння знань.
Для того, щоб визначити ці імовірності, поставимо експеримент, під

час якого здійснюемо вибірку 100 студентів із генеральної сукупності.
Кожному студенту відповідно до його швидкості засвоєння
пропонується заняття відповідного ступеня складності. Із результатів
проходження заняття робимо висновок про ймовірності перебування
студентів у кожному із станів для занять різного рівня складності.

Загальний ступінь сприйняття
Загальний ступінь сприйняття (R)- це відсоток студентів , які

пройшли заняття за кожною із спроб (r i), із врахуванням номера
вдалої спроби (і).

1

f
i

i

rR
i=

=å  ,

де ri  --  ступінь сприйняття у кожній спробі,  це відсоток студентів,
які пройшли заняття за і-тою спробою, виконуючи завдання нової
теми, що обчислюється за формулою:

i
i

i
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S

=  ,

де ki - це кількість студентів, які пройшли заняття за і-тою спробою,
а Si - це загальна кількість студентів, які брали участь у і- тій спробі.

За загальним ступенем сприйняття можна визначити, наскільки
швидко студент може засвоїти поданий матеріал.

Оскільки є чимало факторів, які впливають на ступінь сприйняття,
і їх вплив у багатьох випадках передбачити неможливо, то ступінь
сприйняття є величиною випадковою.

Імовірність того, що у і-тій спробі будуть брати учать Si  студентів,
із яких k i пройде заняття у цій спробі, можна шукати як добуток цих
подій P(S iki). Імовірність добутку двох подій рівна імовірності першої
події P(S i) (у і-тій спробі будуть брати учать Si студентів) на умовну
імовірність другої PSi(k i)  (із Si студентів k i пройде заняття у і-тій
спробі) за умови, що перша відбулася [3]:

( ) ( ) ( )
ii i i S iP S k P S P k= .

Знайдемо спочатку імовірність  того, що серед   студентів, які беруть
участь у і-тій спробі, для k i ця спроба буде вдалою.  Нехай у кожній
спробі студенти проходять заняття незалежно один від одної  за схемою
Бернуллі . А отже, ця випадкова величина має біноміальний закон
розподілу, і імовірності їх можливих значень (ймовірність того, що
серед   студентів, що беруть участь у і-тій спробі, ki  пройдуть заняття
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у цій спробі) обчислюється за формулою Бернуллі:

( ) i i i i

i i

k k S k
S i S i iP k C p q -= (6),

де Pi - імовірність того, що один студент пройде заняття за і-тою
спробою, це загальна імовірність і-тої спроби для кожного студента, її
можна шукати, скориставшись теорією Марківських ланцюгів.

Тепер знайдемо імовірність того, що у і-тій спробі із S студентів
будуть брати участь Si студентів, тобто у попередніх і-1 спробах заняття
зарахований S-Si студентам, де S-Si =  k1+ k2+...+ki-1.

Виведемо формулу методом індукції [4].
У першій спробі із S студентів участь будуть брати S студентів,

тобто S1=S.
Якщо нам потрібно знайти ймовірність того, що S2 буде брати

участь у другій спробі, то нам потрібно знайти ймовірність того, що у
першій спробі заняття зарахують S-S2 студентам: Ps(S-S2). Вона
шукається із формули (6).

Тепер знайдемо Ps(S3) для третьої спроби, тобто імовірність того,
що у третій спробі буде брати участь S3 студентів.  Отже,  разом у 1  і 2
спробі пройшли S-S3, отже нам потрібно знайти всі пари чисел в
проміжку від 0 до S-S3, які в сумі дають S-S3. Це будуть числа:

0,  S-S3;
1, S-S3-1;
 2, S-S3-2;
…., ….
j, S-S3-j;
…., ….
S-S3, 0.

Тоді Ps(S3) можна шукати як суму умовних ймовірностей:

3

3 3
0

( ) ( ) ( )
S S

S S S j
j

P S P j P S S j
-

-
=

= - -å , де

імовірності 3( ), ( )S S jP j P S S j- - -  шукаються із формули (**).

Тепер визначимо імовірність того, що у 4-ій спробі бере участь S4
студентів, тоді у першій, другій і третій спробі пройшли S-S4 студентів.
Всі   трійки чисел,  які в сумі дають число S-S4, знаходяться у
співвідношенні:  j,  k, S-S4-(j+k), де 0<=j<=S-S4, 0<=k<=S-S4-j;

Тоді імовірність Ps(S4) можна знайти  із формули:

4 4

4 4
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S S S S j

S S S j S j k
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Імовірність того, що у останній f-тій спробі буде брати участь Sf
студентів, обчислюється за формулою:

...

...( 1) ... 4
0

( ) .... ( ) ( )... ( ... )
f f fS S S S j S S j k n

S f S S j S j k n S j k n
j k n

P S P jP k P P S S j k n
- - - - - - - -

- - - - - - - - -
=

= - - - - -åå å  (7).

Цю імовірність можна використати для визначення рівня складності
з аняття .

Ступінь складності заняття
Одним з основних параметрів, що описують заняття, є його ступінь

складності, тобто який рівень складності матеріалу, його обсяг поданий
в навчальному уроці . Складність заняття для конкретного студента
залежить не стільки від його рівня знань, як від ступеня засвоєння та
швидкості сприйняття. Чим швидше і більше матеріалу студент може
засвоїти під час заняття, тим ґрунтовніший матеріал йому можна
запропонувати, тим вищу оцінку він може одержати.  Заняття можна
поділити на три рівні складності : низький, середній і високий. Із
підвищенням рівня складності заняття курсу (тобто із збільшенням
глибини і об'єму поданого матеріалу ) скорочується тривалість курсу.

Від рівня знань залежить, на якому етапі вивчення курсу перебуває
студент. Навчальний курс студентом може вивчатися із самого початку,
тоді це буде початковий етап. До наступного етапу можна переходити,
пройшовши попередній. Коли студент уже в певній мірі освоїв цей
курс, має деякий досвід роботи,  то йому не потрібно із самого початку
проходити курс. Перевіривши достатність його початкових знань
(вхідний контроль), система переводить  студента на середній етап.
Можливий варіант, коли він у достатній мірі володіє запропонованим
курсом, але йому необхідні найбільш глибокі і ґрунтовні знання, тоді
він може, пройшовши відповідний контроль, розпочати вивчення курсу
із вищого етапу.

Для визначення рівня складності заняття можна скористатися
допомогою експертів ,  які і обирають навчальні блоки відповідного
рівня складності.

Визначати рівень складності заняття можна ,  також провівши
експеримент над вибіркою студентів, а потім використати формулу
імовірності  (7). Це можна здійснити,  протестувавши заняття на
невеликій вибірці студентів, а потім визначивши імовірність
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проходження до певного рівня засвоєння матеріалу відповідної кількості
студентів із генеральної сукупності. Наприклад, із протестованих 100
студентів 32 залишилось на першому рівні, 48 перейшли на середній,
а  20 - на високий. Тоді імовірність для одного студента пройти на
високий рівень - 0,2. Визначивши імовірність проходження цього
заняття, наприклад, 300 студентів із 1000 на високий рівень, можна
зробити наступні висновки:

якщо P1000(300)<0,1,  то заняття належить до високого рівня
складності;
якщо 0,1<P1000(300)<0,9 - до середнього;
якщо P1000(300)>0,9, то заняття належить до низького рівня
складності .
Із P(S i,k i) можна визначити,  як складність заняття залежить від

номера повторення.
Загальний ступінь проходження
Загальний ступінь проходження - це відсоток студентів , що

пройшли заняття , використовуючи всі дозволені спроби:
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3. Висновок
Запропонована методологія дозволяє побудувати математичну

модель заняття в адаптивних системах дистанційного навчання та
контролю знань. Врахування та оцінювання введених величин, таких
як ступінь засвоєння,  загальний ступінь сприйняття, ступінь складності
заняття та загальний ступінь проходження, дозволяє автоматизувати
процес адаптації системи до початкового рівня знань ,  а також до
індивідуальних особливостей проходження процесу навчання кожним
студентом .
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В статті запропонована методологія побудови математичної моделі заняття в
адаптивних системах дистанційного навчання та контролю знань. Врахування
та оцінювання введених величин , таких як ступінь засвоєння,  загальний ступінь
сприйняття, ступінь складності заняття та загальний ступінь проходження
дозволяє автоматизувати процес адаптації системи до початкового рівня знань, а
також до індивідуальних особливостей проходження процесу навчання кожним
студентом .

The article reveals the methodology of creation of the mathematical model of a
lesson in the adaptive systems of distance learning and knowledge control. Taking
into account and evaluating the input data, such as level of digestion, common level
of perception, level of lesson difficultness and ordinary level of passing let  to automize
the process of system adaptation to the initial level of knowledge, as  well as to the
individual peculiarities of taking the learning process by each student.

В статье предложена методология построения математической модели занятия в
адаптивных системах дистанционного обучения и контроля знаний. Учитывание и
оценка введённых величин, таких как степень усвоения, общая степень восприятия,
степень сложности занятия и общая степень прохождения позволяет автоматизировать
процесс адаптации системы к начальному уровню знаний, а также к индивидуальным
особенностям прохождения процесса обучения каждым студентом.
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Ефективність систем дистанційного навчання визначається
можливостями їх масштабованості і гнучкості , які значною мірою
залежать від ступеня стандартизації компонентів таких систем .
Стандартизація системи дистанційного навчання включає такі основні
складові:

- стандартизацію середовища дистанційного навчання;
- стандартизацію структурної організації навчального контента ;

© Коваленко О.Є., Вишневський В.В.
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- cтандартизацію упорядкування і навігації по навчальному
контенту;

- стандартизацію форматів і засобів пакування навчального
контента ;

- стандартизацію програмно-технічних компонентів систем
дистанційного навчання;

- організацію стандартних процедур поширення навчального
контента .

Можливості стандартизації і уніфікації зазначених вище компонен-
тів визначаються рівнем розвитку інформаційних технологій, з одного
боку, а з другого - розробкою і удосконаленням організаційних
процедур і засобів створення метаописів знань і процесів предметного
навчального середовища. Тому особливо важливим стало створення
інтеграційних стандартів дистанційного навчання , які об'єднують у
собі і узгоджують специфікації вимог до різних компонентів систем
дистанційного навчання, зокрема систем управління навчанням  (Learn-
ing Management Systems - LMS), форматів організації навчального
контента , програмно-апаратного середовища функціонування систем
дистанційного навчання. Результатом роботи по створенню такого
стандарту є стандарт Advanced Distributed Learning (ADL), Sharable
Content Object Reference Model (SCORM) 2004, остання (третя) редакція
якого була прийнята у листопаді 2006 року [1-4], у підготовці якого
приймали участь такі організації:

- Aviation Industry CBT Committee (http://www.aicc.org/);
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Learning

Technology Standards Committee (LTSC) (http://ieeeltsc.org/);
- IMS Global Learning Consortium, Inc. (http://www.imsglobal.org/);
- Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Net-

works for Europe (ARIADNE) (http://www.ariadne-eu.org/).
Стандарт ADL SCORM 2004 визначає вимоги до організації, опису,

пакування навчальних ресурсів у пакети для повторного сумісного
використання у LMS (Content Aggregation Model - CAM) [2], правила
і способи упорядкування навчальних матеріалів,  навігації при
проходженні навчальних курсів і оцінювання результатів навчання
(Sequencing and Navigation - SN) [3], специфікацію вимог і засоби
організації операційного середовища дистанційного навчання і доступу
до нього (Run-Time Environment - RTE) [4]. Отже, по суті, ADL SCORM
2004 являє собою гармонізований набір специфікацій і стандартів ,
які визначають взаємозв'язок об'єктів контента ,  моделей даних і
протоколів, що забезпечують спільне використання цих об'єктів різними

системами,  які відповідають певній моделі .  Концептуальна модель
стандартизованої LMS наведена на мал.1.

SCORM CAM встановлює загальний спосіб опису компонентів, які
використовуються у навчальному процесі, пакування цих компонентів
для обміну між різними системами, їх опису для забезпечення
подальшого пошуку і доступу до них, а також визначення правил
упорядкування компонентів .

Мал. 1.

SCORM SN визначає інформацію і режими роботи, які LMS повинна
реалізовувати для представлення розробленого навчального матеріалу.
Ця інформація включається в структуру контента і шифрується в
розділі організації пакету контента.

SCORM RTE описує вимоги LMS щодо управління операційним
середовищем  (тобто процесом запуску контента), стандартизує обмін
між контентом і різними LMS, стандартизує елементи моделі даних,
що використовуються для передачі інформації в залежності від рівня
засвоєння матеріалів контента особою, яка навчається.

Стандартизований навчальний курс складається з компонентів двох
типів  - ресурсів і організаційних структур . Ресурси, в свою чергу,
представляються об'єктами двох типів  - простими (активи) і
комплексними (об'єкти спільного контента  - SCO). Активи - це
електронні джерела інформації різної природи - текст, малюнки, звук,
відео, web-сторінки та інші фрагменти даних, які можуть бути надані
користувачу. SCO представляє елементарну одиницю навчальних
ресурсів і являє собою об'єкт, який складається з одного або набору
декількох активів , що представляє окремий ресурс, який можна
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активізувати і зв'язати з LMS, використовуючи SCORM RTE (мал.2).
Організаційні структури визна-

чають структурування навчальних
ресурсів в межах компонентів нав-
чальних курсів - занять,  модулів ,
курсів. Організаційні структури виз-
начають стандартний спосіб опису
структури і режимів використання
контента .  Організація контента  - це
схема ,  яка зображує припустиме
використання контента   у вигляді
структурованих блоків інструкцій
(занять) .

Схема показує , як заняття пов'язані один з одним . Заняття,
представлене в організації контента, може складатися з інших занять
(підзанять), які самі можуть складатися з інших занять.  Немає
обмежень щодо числа рівнів вкладення занять . Якщо навчальні
таксономії   можуть пов'язуватися з ієрархічними рівнями занять,
(наприклад, курс, розділ, модуль, і т.п.), то це не вимагається. Заняття,
які не складаються з інших занять  (листкових занять), матимуть
пов'язаний навчальний ресурс (Ресурс SCO або ресурс Активу), який
використовується для виконання навчального завдання. Заняття, які
складаються з інших занять,  також називаються кластерами в
документі SCORM SN.

Основними засобами опису вимог і специфікацій стандарту ADL
SCORM є метадані і моделі. Метадані надають інформацію про контент
і включають описи характеристик і зв'язків між різними категоріями
елементів . Моделі описують типові способи організації  окремих
складових середовища дистанційного навчання.

Профілі метаданих SCORM представляють розподіл і рекомендоване
використання елементів метаданих навчальних об'єктів (Learning Ob-
ject Metadata - LOM) Комітету стандартизації навчальних технологій
(Learning Technology Standards Committee - LTSC) IEEE для кожного із
компонентів моделі контента SCORM. Взагалі, передбачається управління
метаданими, які відносяться до активів, SCO, занять, організацій контента
і агрегатів контента для того, щоб описати їх послідовно так, щоб вони
могли ідентифікуватися, розподілятись по категоріях, шукатись і
відкриватись як із середини, так і ззовні системи для подальшого
полегшення сумісного використання і багаторазового використання.

Модель операційного середовища  (SCORM RTE) включає
стандартний набір елементів даних , які використовуються для

визначення інформації ,  потрібної для обміну,  наприклад стану
навчального ресурсу (мал.3).

Мал .3 .

Завданням  LMS є підтримка стану потрібних елементів між
сеансами, а навчальний контент повинен застосовувати лише ці
попередньо визначені елементи даних , якщо виникає потреба їх
сумісного використання різними системами.

Слід зауважити, що SCO може описуватися разом з метаданими
SCO для того, щоб забезпечити їх пошук і знаходження в середині
репозиторіїв  (сховищ), дозволяючи, таким чином, можливості їх
багатократного використання.  Способом зв'язування SCO із мета-
даними SCO є пакет  контента.

Вимагається, щоб SCO дотримувався вимог, визначених в середовищі
функціонування -  SCORM  RTE.  Мається на увазі,  що SCO  повинен
мати засоби локалізації LMS, забезпечені  реалізацією API, і повинен
викликати мінімум методів  API (наприклад,  Initialize("") і Termi-
nate("")). Немає необхідності викликати будь-які інші методи API,
оскільки вони є додатковими і залежать від природи контента .

Вимога використання SCORM RTE у SCO дає наступні переваги:
1)  будь-яка LMS,  яка підтримує SCORM  RTE,  може запускати SCO

і відстежувати їх, незважаючи на те, хто їх генерував;
2) будь-яка LMS, яка підтримує SCORM RTE, може відстежувати

будь-який SCO і знати, коли він був запущений і коли він
закінчився;

3) будь-яка LMS, яка підтримує SCORM RTE, може запускати будь-
який SCO  стандартним способом.

Мал.  2
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Для розміщення навчальних матеріалів у репозиторії загального
багаторазового користування SCORM визначає правила і вимоги до
формування пакету контента (Content Package), який включає описову
частину - декларацію, і змістовну частину - фізичні файли наповнення
контента. Пакет контента SCORM може представляти курс, заняття,
модуль або може бути просто набором пов'язаних об'єктів контента .

Невід'ємною частиною пакету контента SCORM є файл декларації,
що являє собою XML-файл з іменем imsmanifest.xml. Файл ims-
manifest.xml включає опис вмісту пакету контента, його організацію і
може містити додатковий опис структури контента. SCORM впроваджує
модель агрегації контента, яка визначає узагальнений каркас об'єктно
базованого навчального контента . Навчальними компонентами є
активи (assets), SCO і  організації контента .  SCORM визначає два
прикладних профілі пакетів контента - пакети ресурсів і агреговані
пакети контента.

Прикладний профіль пакету ресурсу SCORM визначає механізм
для упаковки активів і SCO без необхідності забезпечувати будь-яку
організацію, навчальний контекст або навчальну таксономію . Паку-
вання навчальних ресурсів забезпечує універсальний засіб для обміну.
Прикладний профіль пакету ресурсу повинен використовуватися для
перенесення SCO і активів з однієї системи на іншу систему. Оскільки
спосіб організації не визначається в пакеті ресурсу, то не визначена і
логічна структура контента. Оскільки структура не визначена, то такий
вид пакету не може бути доставлений особі, що навчається від LMS.
Пакет ресурсу SCORM - це лише набір навчальних ресурсів, які можуть
переноситися між навчальними системами.

Прикладний профіль агрегованого контента повинен використову-
ватись для зв'язування навчальних ресурсів і структури контента . Це
прикладний профіль, який повинен використовуватись для зв'язування
повних курсів, модулів, уроків і т.п. Головна мета агрегованого пакету
контента - доставка контента кінцевому користувачу.

ADL SCORM встановлює механізми перевірки відповідності
стандарту,  а також сертифікації відповідності стандарту.  Вимоги
відповідності стандарту SCORM визначають, що потрібно тестувати
для встановлення цієї відповідності. Ці вимоги обмежують перевірку
відповідності для таких компонентів:

- системи управління навчанням  (LMS);
- пакетів контента;
- об'єктів спільного використання (SCO).
Крім того, вимоги є основою для створення пакету тестування

відповідності стандарту, який включає сукупність програмного

забезпечення, організаційних процедур і супровідну документацію для
здійснення самостійного тестування на відповідність стандарту LMS,
SCO і пакетів контента.

Висновки
Таким чином, організація системи дистанційного навчання на основі

стандартних компонентів вимагає:
1. Розробки новітніх інформаційних технологій створення, збері-

гання, поширення і супроводження навчального контента багато-
разового спільного використання.

2. Створення репозиторіїв навчальних матеріалів.
3. Впровадження стандартів організації навчальних матеріалів і

способів їх пакування для подальшого поширення і багатора-
зового спільного використання.

4. Використання для розробки інструментальних авторських засобів,
що забезпечують виконання вимог стандартів.

5. Організації спеціалізованих центрів по наданню послуг доступу
до навчальних матеріалів на основі впровадження систем
управління навчанням, які забезпечують використання стандар-
тизованих навчальних ресурсів.
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НА ОСНОВЕ СТАНДАРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Коваленко О.Е., Вишневский В.В.
Институт проблем математических машин и систем НАН Украины

Резюме. Рассматривается организация систем компьютерного дистанционного
обучения на основе использования стандартных компонентов учебных ресурсов и
операционной среды дистанционного образования, удовлетворяющих требованиям
стандарта SCORM 2004.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ -

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Владзимирский А.В.

НИИ травматологии и ортопедии Донецкого государственного
медицинского университета им. М. Горького

Ключевые слова: телемедицина , телеконсультирование , эффективность,
критерий, телемедицинская сеть.

В течение 6 лет отделом информатики и телемедицины Донецкого
НИИ травматологии и ортопедии проведено свыше 400 асинхронных
и синхронных телемедицинских консультаций. Телеконсультирование
- самая распространенная телемедицинская процедура в мировой
системе здравоохранения. При этом важнейшим вопросом является
проблема качества телемедицинского консультирования. Обычно
исследователи рассматривают финансовые выгоды от использования
телеконсультаций [10,12,16], влияние их на клинические показатели
[3,10,20], психологические аспекты [9,19], организационные улучшения
[11,17,18]. На наш взгляд, чрезвычайно актуальным вопросом
является именно комплексная оценка качества телемедицинской
консультации. При этом такая методика должна быть надежной,
простой и доступной любому исследователю  (научному сотруднику,
организатору здравоохранения, практикующему врачу и т.д.). Это
должен быть набор объективных критериев, которые можно было бы
подвергнуть статистической обработке с целью сравнения, изучения

разных видов телемедицинского консультирования [4-6].
Цель исследования
Цель исследования - разработать комплексную методику оценки

эффективности телемедицинской консультации и провести ее
апробацию, а именно - изучить эффективность телеконсультирования
по профилю “травматология-ортопедия” в рамках Донецкой Областной
телемедицинской сети.

Материал и методы
При разработке методики оценки использованы собственные

материалы 400 асинхронных и синхронных телемедицинских
консультаций, проведенных по 15 медицинским специальностям ;
данные комплексных исследований эффективности телемедицины [11].
При апробации изучаемую группу пациентов составили 14 мужчин и
13 женщин в возрасте от 2 дней до 77 лет. Использованы телеме-
дицинские рабочие станции, протоколы телеконсультирования и линии
связи в соответствии с моделями лучшей практики, одобренными In-
ternational Society for Telemedicine and eHealth [2]. Выполнялись
синхронные (в ургентных ситуациях) и асинхронные телеконсультации.
Оценка результатов проводилась на основе авторской методики
комплексной оценки эффективности телемедицинской консультации
(релевантность и качественные критерии) [4-6].

Результаты и обсуждение
Комплексная методика оценки эффективности телемедицинской

консультации должна включать качественные критерии клинической,
экономической, технической и организационной целесообразности. В
связи с этим мы предлагаем три группы показателей  [4-6]:
релевантность  [5]; экономическую целесообразность; качественные
показатели.

Релевантность
Релевантность телеконсультации - соответствие ответа удаленного

консультанта информационно-медицинским потребностям абонента [5-6].
Существуют два вида оценки релевантности (Rel) [5]: субъективный

и объективный. Для объективной оценки мы разработали опросник и
электронный калькулятор  (схема). Опросник/электронный калькуля-
тор для определения релевантности включает в себя  8 вопросов с
несколькими вариантами ответов (сроки, соответствие ответов, наличие
дополнительной информации, влияние на лечебно-диагностическую
программу, запрос дополнительных диагностических данных ,
содержание ответа, проведение консилиума). Каждый ответ оценивается
от 1 до 3 баллов . Сумма баллов в пределах  18-24 указывает на
высокую, 13-17 - среднюю, а 8-12 - низкую релевантность проведенной

© Владзимирский А.В.
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телеконсультации (ТК). Опросник пригоден и для более качественной
оценки эффективности одиночной телеконсультации. При проведении
некоего исследования опросник должен быть заполнен врачом-
абонентом, представлявшим клинический случай для телеконсуль-
тирования. С помощью субъективной и объективной оценки релевант-
ности можно исследовать качество отдельной телемедицинской
консультации или определить удельный вес высоко-,  средне-  и
низкорелевантных телеконсультаций в некой совокупности (выборке).
После также есть возможность определить критерий релевантности
телемедицинской системы Relsys (по принципу расчета коэффициента
полезного действия) за произвольный период времени [5]:

TK
TKRel rel

sys =  ,

где TK rel - количество телеконсультаций заданной релевантности
(высокой и/или средней), ТК - общее количество телеконсультаций.
Соответственно, чем ближе критерий Rel sys к единице,  тем более
эффективна данная система телеконсультирования.

Экономическая целесообразность
Наиболее часто определяют себестоимость (Stk) и рентабельность

(Rtk) телеконсультации. Определение стоимости телеконсультации
можно проводить, исходя из принятых в данном государстве инструк-
ций по расчету себестоимости медицинской услуги (на уровне
Министерства здравоохранения).

В качестве примечания добавим , что расчет стоимости простой
медицинской услуги (С) осуществляется по формуле:

С =  Сп +  Ск =  Зт +  Нз +  М +  И +  О +  П,
где:  Сп -  прямые расходы,   Ск -  косвенные расходы,   Зт  -   расходы

на оплату  труда,   Нз  -   начисления  на  оплату  труда,   М  -  расходы
на медикаменты, перевязочные средства и пр ., И - износ мягкого
инвентаря, О - износ оборудования, П - прочие расходы.

Также можно воспользоваться уже разработанными методами .
Например, себестоимость телемедицинской услуги по [9] может быть
определена следующей формулой:

Stk=(ЗПмп+ЗПип+ЗПпп) * *(1+СО)+АО+ИИ+РМ+ОУР+УСО+Пр,
где ЗПмп - зарплата медицинского персонала;  ЗПип - зарплата

инженерно-технического персонала; ЗПпп - зарплата прочего персонала
(административного, вспомогательного); СО - отчисления в социальные
фонды; АО - амортизация оборудования; ИИ - износ инвентаря; РМ -
стоимость расходных материалов; ОУР - общеучрежденческие расходы;

УСО - услуги сторонних организаций (провайдеров, консультативного
центра); Пр - прибыль.

Рентабельность представляет собой отношение прибыли к
себестоимости. Рентабельность (Rtk) оказываемых учреждением
здравоохранения услуг определяется по следующей формуле:

Ö
ÑÖRtk

-
=  ,

где Ц - цена оказываемых услуг, С - себестоимость оказываемых
услуг.

После расчета  S tk и R tk телемедицинской консультации (или их
совокупности) проводят сравнение с себестоимостью и рентабельностью
аналогичной стандартной медицинской услуги. Например, есть
возможность экономически сравнить телемедицинскую консультацию
с традиционной консультацией пациента в учреждении более высокого
уровня .

Качественные показатели
Качественные показатели рассчитываются для некой совокупности

(выборки) телемедицинских консультаций, например, проведенных в
определенный период времени или с помощью данной технологии. К
качественным показателям относятся [4-6]: показатель наличия/
отсутствия ответа консультанта (А); показатель средней длительности
(T); среднее количество ответов консультантов (Aq); своевременность
телеконсультаций (Pt); качество телеконсультаций (Pq).

Первых три показателя наиболее простые. Показатель наличия/
отсутствия ответа консультанта может иметь два значения: 0 -
отсутствие ответа , 1 - наличие ответа . Имея совокупность телекон-
сультаций , с помощью А-показателя и знакового статистического
критерия можно определить удельный вес состоявшихся и несостояв-
шихся телеконсультаций.

Т-показатель рассчитывается для совокупности телеконсультаций
как среднее арифметическое (в числителе - сумма длительностей всех
телеконсультаций, в знаменателе - количество телеконсультаций):

n

T
T

n

i
iå

== 1  .

Аналогично рассчитывается показатель среднего количества ответов
- Aq (в числителе - сумма количеств ответов, в знаменателе - количество
телеконсультаций):
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n

Aq
Aq

n

i
iå

== 1  .

Своевременность телеконсультаций Pt рассчитывается на основе
метода [7]:

t

äîï

n
ttmPt )( £

=  ,

в числителе - количество своевременных телеконсультаций за
допустимое (определенное) время, в знаменателе - общее количество
телеконсультаций за тот же период времени.

Качество телеконсультаций Pq также рассчитывается на основе
метода [7]:

n
mPq =  ,

где m - количество телеконсультаций допустимого качества, n -
общее количество телеконсультаций.

Под "качеством телеконсультации" можно понимать релевантность
(удельный вес высоко-, средне- или низкорелевантных телеконсульта-
ций) и/или некую произвольную оценку, например , количество
телеконсультаций, при которых было получено более одного ответа .

Примечательно, что с помощью двух последних критериев по методу
[7] мы можем рассчитать вероятность эффективной телеконсультации
(Ptk)

qttk PPP *=  .
Чем ближе Р tk к единице, тем выше вероятность проведения

эффективных телеконсультаций. То есть, в таком случае, мы можем
оценить деятельность телемедицинской системы в целом и, более того,
спрогнозировать эффективность проведения телеконсультирования,
например, при использовании того или иного инженерного,
клинического, организационного, экономического решения.

На рисунке 1 изображен алгоритм оценки эффективности телекон-
сультации на основе предложенной методики.

Изучены результаты 27 телемедицинских консультаций (из них 8
синхронных) по травматологии и ортопедии, проведенные в рамках
Донецкой Областной телемедицинской сети [1,8].  Ургентные
синхронные телеконсультации для пациентов с острой травмой
проводились впервые в Украине [22]. Т-показатель  (средней
длительности телеконсультации) для асинхронных сеансов составил

30 часов , для синхронных - 28,5 минут (минимальная - 20 минут,
максимальная - 38 минут). Телемедицинские электронные истории
болезни [2] в подавляющем большинстве случаев включали в себя
визуализацию: оцифрованные рентгенограммы (формат JPEG),
компьютерные томограммы (форматы JPEG, DICOM), цифровые
фотографии места болезни (формат JPEG).

Причинами для обращений за телеконсультацией в Областные
лечебно-профилактические учреждения  (ЛПУ) в  48% случаев стала
тяжелая изолированная травма , в  19% - политравма , в  7% -
ортопедические заболевания (чаще всего врожденные пороки развития
опорно-двигательной системы). Примечательно, что в 26% случаев
проводились междисциплинарные телеконсультации по абдоминальной
хирургии, челюстно-лицевой травматологии, оториноларингологии,
фтизиоортопедии.

На все запросы были отправлены заключения консультантов (т.е.
А-показатель ответа равен единице) в актуальные сроки (показатель
своевременности телеконсультаций Pt составил 0,9).

Консультантами являлись заведующие профильными отделениями,
сотрудники кафедр и старшие дежурные врачи.

На каждый запрос дано от 1 до 6 заключений. Показатель среднего
количества ответов  Aq составил  1,85. По нашему мнению , значение
показателя Aq достаточно низкое. В сравнении с нашими предыдущими
работами [3] полагаем, что среднее количество ответов должно быть
2,0 и более. Таким образом, необходимы организационные мероприятия
по совершенствованию работы консультантов (привлечение дополни-
тельных экспертов, назначение постоянных кураторов, снабжение
дежурных консультантов мобильными телемедицинскими станциями).

В большинстве случаев эксперты рекомендовали консервативное
лечение (рис.2). Реже - хирургическое и проведение дополнительной
диагностики. Перевод в Областное ЛПУ был предложен в минимальном
количестве случаев (обычно при неудачном результате консервативного
лечения).

После проведения телеконсультирования лечащие врачи принимали
окончательное клиническое решение о тактике лечения пациента.
Примечательно, что 75% пациентов проходили стационарное лечение по
месту жительства без личных консультаций в Областных ЛПУ и без
привлечений консультантов по линии экстренной медицины (санавиации).

На этапе лечения была оценена релевантность телеконсультаций,
а по его окончанию - анатомо-функциональные результаты.

Как видно из диаграмм (рис.3-4), высокая релевантность телекон-
сультаций отмечена в  60% случаев , средняя - в  40%. Показатель
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качества (Pq) по релевантности равен единице, а критерий высокой
релевантности телемедицинской системы Relsys составил 0,6. Отличные
анатомо-функциональные результаты отмечены у 25% пациентов,
хорошие - у 40%, удовлетворительные - у 30%. Таким образом ,
показатель качества  (Pq) по исходам лечения равен 0,7. На основе
полученных данных сделан расчет вероятности эффективной
телеконсультации (Ptk) в рамках Областной телемедицинской сети.
По релевантности этот показатель равен 0,9, по исходам лечения -
0,6. Усредненный показатель - 0,75.

Таким образом, по большинству критериев изучаемая телемеди-
цинская система является достаточно эффективной. Перспективными
направлениями дальнейшей работы являются:

- увеличение общего количества телеконсультаций (за счет
разъяснительной работы с медработниками на местах, научно-
практической популяризации метода);

- улучшение качества работы консультантов (привлечение
дополнительных экспертов , назначение постоянных кураторов,
снабжение дежурных консультантов мобильными телемедицинс-
кими станциями).

Выводы
Таким образом , в комплексную методику оценки эффективности

телемедицинского консультирования входят три группы показателей:
- релевантность консультации и системы (Rel, Relsys);
- экономическая целесообразность (сравнение себестоимости (Stk)

и рентабельности (Rtk));
- качественные показатели (показатель ответа  (А), показатель

средней длительности  (T),  среднее количество ответов
консультантов  (Aq), своевременность телеконсультаций (Pt),
качество телеконсультаций (Pq), вероятность эффективной
телеконсультации (P tk).

Разработан и внедрен алгоритм комплексной оценки эффективности
телеконсультации.

Впервые в Украине системно внедрено телемедицинское консульти-
рование (в том числе синхронное) для оказания ортопедо-травматоло-
гической помощи в рамках областного здравоохранения. Для оценки
качества телемедицинских консультаций использована авторская
комплексная методика оценки.

Изученные результаты 27 телеконсультаций свидетельствуют о
достаточно высоких показателях эффективности телемедицинской
системы. Только 25% пациентов действительно нуждались в переводе

в Областные ЛПУ, тогда как 75% с достаточно высоким качеством
были пролечены по месту жительства . При этом отличные анатомо-
функциональные результаты отмечены у 25% пациентов, хорошие - у
40%, удовлетворительные - у 30%. Использование телеконсультиро-
вания позволяет резко снизить процент ненужных переводов,
транспортировок на консультации и вызовов консультантов по линии
экстренной медицины (санавиации).

Намечены пути дальнейшего совершенствования и развития
Областной телемедицинской сети.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ - МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Владзимирский А.В.
НИИ травматологии и ортопедии Донецкого государственного медицинского

университета им.М.Горького, Донецк, Украина
Цель исследования - разработать комплексную методику оценки эффективности

телемедицинской консультации и провести ее апробацию (изучить эффективность
телеконсультирования по профилю  “травматология-ортопедия” в рамках Донецкой
Областной телемедицинской сети). Предложено три группы критериев:
релевантность консультации и системы; экономическая целесообразность;
качественные показатели. Разработан и внедрен алгоритм комплексной оценки
эффективности телеконсультации. Изученные результаты 27 телеконсультаций
свидетельствуют о достаточно высоких показателях эффективности телеме-
дицинской системы. Отличные анатомо-функциональные результаты отмечены у
25% пациентов , хорошие - у 40%, удовлетворительные - у 30%.

Ключевые слова: телемедицина, телеконсультирование, эффективность, критерий,
телемедицинская сеть .

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ - МЕТОДИКА ОЦІНКИ
ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Владзимирський А.В.
НДІ травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету

ім.М.Горького, Донецьк , Україна
Ціль дослідження - розробити комплексну методику оцінки ефективності

телемедичної консультації та провести її апробацію  (вивчити ефективність
телеконсультування за профілем  “травматологія-ортопедія” у рамках Донецької
Обласної телемедичної мережі). Запропоновано три групи критеріїв:  релевантність
консультації і системи; економічна доцільність; якісні показники. Розроблено
та впроваджено алгоритм комплексної оцінки ефективності телеконсультації.
Вивчені результати 27 телеконсультацій свідчать про досить високі показники
ефективності телемедичної системи. Відмінні анатомо-функціональні результати
відзначені в  25% пацієнтів, гарні - у 40%, задовільні - у 30%.

Ключові слова: телемедицина, телеконсультація, ефективність, критерій,
телемедична мережа .

EFFICIENCY OF TELEMEDICAL CONSULTATION - ESTIMATION AND
INTRODUCTION

Vladzymyrskyy A.V.
R&D Institute of Traumatology and Orthopedics of Donetsk State Medical

Univesrity named after M.Gorky
Aim of the work - development and introducation (investigation of efficiency of
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teleconsultations in trauma and orthopedics in frame of Donetsk Regional telemedicine
network) of complex method for the estimation of efficiency of telemedical consulta-
tion. It was offered three groups of criteria: relevance of teleconsultation and
telemedicine system; economic feasibility (comparison of the cost price and profit-
ability); quality indicators (parameter of the answer, parameter of average duration,
average quantity of answers of advisers, timeliness of teleconsultations, quality of
teleconsultations, probability of effective teleconsultation). The algorithm for the
complex estimation of efficiency of teleconsultation is developed and introducted.
Results of 27 teleconsultations were studied. This results shows good quality and
effeciency of telemedicine system. Patients' treatment outcomes: best - 25%, good -
40%, middle - 30%.

Key words: telemedicine, teleconsultation, efficiency, criteria, telemedicine net-
wor k .

avv25@skif.net
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Лях Ю.Е., Прокопец В.И., Остапенко В.И., Выхованец Ю.Г.,

Черняк А.Н. , Догялло Е.Н.
Донецкий государственный медицинский университет

им. М. Горького
Ключевые слова: дистанционное обучение , самостоятельная работа,

виртуальный лабораторный практикум

Введение.  Актуальной проблемой современного медицинского
образования  XXI века является создание системы, обеспечивающей
целенаправленное формирование навыков самостоятельного совер-
шенствования профессиональных знаний на протяжении всей
профессиональной деятельности [1]. Решение этой проблемы
достигается путем внедрения в учебный процесс современных
технологий обучения (в том числе дистанционного). Недостаточный
уровень имеющихся в настоящее время доступных и эффективных
технологий существенно ограничивает возможность широкого
внедрения современных технологий в учебный процесс  вузов
медицинского профиля [2,3].

Цель работы . Разработка технологии дистанционного обучения
для  повышения эффективности самостоятельной работы студентов
медицинских вузов в процессе изучения медицинской биофизики.

Полученные результаты. При создании технологии дистанционного
обучения за основу были взяты три варианта организации самос-
тоятельной работы студентов, различающиеся по способу получения
учебной информации:

- сетевая форма - передача и контроль знаний осуществляется
посредством Интернет;

- смешанная технология, при которой учебные материалы
предоставляются на компакт-дисках и в Интернете;

- комбинированный подход, предусматривающий запись теле-лекций,
телеконференций, которые можно посмотреть индивидуально.

Такой выбор обусловлен созданием условий:
- для приобретения знаний там и тогда, где и когда это удобно

студенту;
- не только для получения определенной суммы знаний, но и

формирования навыков самостоятельного их приобретения ,
работы с информацией;

- овладения способами познавательной деятельности, которые в
дальнейшем могут быть применены для непрерывного
самообразования;

- для активизации познавательной деятельности, не ограничива-
ющейся формальным овладением знаниями, но и их примене-
нием для решения разнообразных проблем практической
деятельности;

- для контроля за усвоением знаний и способов познавательной
деятельности;

- формирования умений применения полученных знаний на прак-
тике, в различных проблемных ситуациях на основе как опера-
тивной обратной связи, так и отсроченного контроля.

Для реализации изложенных подходов нами созданы и предостав-
ляются студентам различного рода "электронные учебники", методи-
ческие пособия, лабораторные практикумы, системы тестового контроля.
В основу использованных подходов положены принципы мгновенной
обратной связи, позволяющие быстро находить необходимую
информацию, поиск которой в обычном учебнике затруднен. Тем самым,
созданы условия для существенной экономии времени при многократ-
ных обращениях к гипертекстовым объяснениям. Кроме того, такой
подход позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для
конкретного индивидуума, проверить знания по определенному разделу.
В свою очередь, представление текущей и конечной информации в
виде отображений, адекватных зрительному восприятию и удобных
для однозначного толкования полученных результатов, создает условия
для повышения эффективности самостоятельной работы студентов .

Руководствуясь учебной программой и методическими указаниями,
обучающийся составляет персональный план обучения, т. е. расписание
своих собственных учебных занятий. Обучающийся выбирает время,
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модуль учебной программы и конкретный вопрос, который он будет
изучать. При изучении теоретического материала может быть
использован электронный учебник. Выбрав пункт в содержании, студент
знакомится со структурной схемой параграфа, определяет вид каждой
структурной единицы и рассматривает связи между ними внутри
параграфа. Учитывая связи между структурными единицами из разных
параграфов , студент должен выбрать самые важные структурные
единицы и ориентироваться на них при изучении теоретических
вопросов. Если для изучения очередной структурной единицы
требуются знания из предыдущих параграфов, то студент, при
необходимости, открывает соответствующую гиперссылку. После
усвоения содержания каждой структурной единицы студент имеет
возможность вернуться к структурной схеме параграфа для повторения
взаимосвязей и систематизации изученного материала . Следующим
этапом работы с темой модуля является проверка степени усвоения
материала студентом с помощью предложенных для самопроверки
тестов. В случае возникновения затруднений при ответах на вопросы
теста, студенту выдается перечень соответствующих структурных
единиц параграфа , которые необходимо изучить. Последним этапом
работы с темой модуля является контрольное тестирование, ответы
на вопросы которого передаются студентом на сервер кафедры для
последующей оценки выполнения задания. Если количество правиль-
ных ответов более 70%, материал засчитывается как усвоенный и
студенту высылаются материалы для изучения следующей темы. Если
же правильных ответов меньше 70%, то студенту предлагается
повторное изучение данной темы модуля.

Кафедрой медицинской биофизики, медицинской аппаратуры и
клинической информатики ДонГМУ разработан специализированный,
так называемый "виртуальный лабораторный практикум" (ВЛП) [3].
В его основе  лежит применение различных математических и
биофизических моделей для изучения физических процессов, лежащих
в основе функционирования биологических систем . Виртуальный
лабораторный практикум предназначен как для проведения  практи-
ческих занятий, так и для самостоятельной подготовки студентов.
Типичная работа студента, в данном случае, ничем не отличается от
обычного посещения www-сайта и включает в себя несколько этапов:

1. Аутоидентификация и вход в компьютерную систему.
2. Выбор лабораторной работы.
3. Ознакомление с целью, задачами и ходом выполнения работы.
4. Выполнение необходимых экспериментов и исследований в системе

ВЛП, проведение математического анализа полученных результатов.

5. Контроль полученных знаний в режиме on-line.
6. Получение электронной справочной информации.
При выполнении самостоятельных   исследований студенты имеют

возможность получить справочную информацию по теме занятия ,
воспользовавшись базой данных. При этом студенты могут находиться
на значительном расстоянии от объекта исследований и иметь доступ
к занятиям в любое время суток.   Важным этапом в системе ВЛП
является получение навыков математического анализа медико-
биологической информации. Занятия студентов по овладению
методикой анализа данных и их  математическая обработка проводится
в  статистическом пакете "MedStat" [4]. Данный пакет работает под
управлением операционной системы Windows 95, 98, Windows XP и
предъявляет минимальные требования к аппаратным ресурсам ПЭВМ.
Для работы необходим компьютер с процессором не хуже  i486,
оперативной памятью не менее 8 Мбайт. Полная инсталляция пакета
занимает около 2 МБайт дискового пространства,  исполняемый модуль
(без файлов примеров и подсказок) - 1 Мбайт. Выбор процедур и
критериев проверки статистических гипотез , используемых в пакете,
отвечает международным стандартам.

Выводы.  Взятые нами за основу варианты позволяют реализовать
на практике дистанционное обучение, построенное на использовании
современных информационных и коммуникационных технологий. Это,
в свою очередь, создает условия для управления процессом обучения
и направленного формирования навыков практического использования
получаемых знаний, что, по нашему мнению, будет способствовать
повышению эффективности самостоятельной работы студентов.
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Лях Ю.Е., Прокопец В.И ., Остапенко В.И ., Выхованец Ю.Г.,
Черняк А.Н., Догялло Е.Н.

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького
Целью исследований является разработка технологии дистанционного обучения

для повышения эффективности самостоятельной работы студентов медицинских
вузов в процессе изучения медицинской биофизики . В результате исследований
разработан специализированный "виртуальный лабораторный практикум",
который позволяет проводить обучение с использованием сети Интернет и
базируется на применении различных математических и биофизических моделей
физических процессов , лежащих в основе функционирования биологических систем.
Виртуальный лабораторный практикум предназначен как для проведения
практических занятий, так и для самостоятельной работы студентов . Важно, что
студенты могут выполнять задания  в любое удобное время . Этот подход позволяет
реализовать на практике принцип дистанционного обучения, построенный на
использовании современных информационных и коммуникационных технологий .

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Лях Ю.Є ., Прокопець В.І., Остапенко В.І., Вихованець Ю.Г.,
Черняк А.М., Догялло К.М.

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького
Метою досліджень є розробка технології дистанційного навчання для

підвищення ефективності самостійної роботи студентів медичних ВУЗів у процесі
вивчення медичної біофізики . У результаті досліджень розроблений спеціалізо-
ваний "віртуальний лабораторний практикум", що дозволяє проводити навчання
з використанням мережі Інтернет і базується на використанні різних математичних
і біофізичних моделей фізичних процесів , що лежать в основі функціонування
біологічних систем. Віртуальний лабораторний практикум призначений як для
проведення  практичних занять, так і для самостійної роботи студентів . При
цьому студенти мають можливість виконувати завдання в будь-який зручний
час. Цей підхід дозволяє реалізувати на практиці принцип дистанційного навчання,
побудований на використанні сучасних інформаційних і комунікаційних
техн ол ог ій .

Ключові слова: дистанційне навчання, самостійна робота, віртуальний
лабораторний практикум.

TECHNOLOGIES OF REMOTE EDUCATION: THE ORGANIZATION OF
SELF-INSTRUCTION WORK OF STUDENTS

Lyakh Yu.E, Prokopets V.I., Ostapenko V.I., Vyhovanets J.G.,
Chernjak A.N., Dogjallo E.N.

The purpose of researches is development of remote training technology for in-
crease of efficiency self-instruction work of students during studying medical bio-
physics. The  result of researches " the virtual laboratory practical work " which

allows to carry out training with use of the Internet  and bases on application of
various mathematical and biophysical models of the physical processes underlying
functioning of biological systems. The virtual laboratory practical work is intended
both for carrying out of conduction classes, and for work of students without assis-
tance. It is important students can carry out tasks at any convenient time. This
approach allows to realize a principle of the remote training constructed on use of
modern information and communication technologies in practice.

Key words: distance teaching, self-independent work, virtual laboratory practical
wor k .
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ

ОСВІТІ КЕРІВНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Лобас В.М., Дорохова О.Т., Адоньєва Н.М.

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького
Ключові слова: післядипломна підготовка ,  керівники медичних закладів,

дистанційне навчання

Основною та незмінною цільовою задачею системи охорони здоров'я
є підвищення рівня здоров'я населення. Особливого значення це
набуває в сучасних економічних і соціальних умовах, за яких надзви-
чайно важливо використовувати всі можливі механізми управління
здоров'ям різних контингентів населення .

Для того, щоб впливати на стан здоров'я, формування його критеріїв,
необхідно вміти його виміряти, виявити позитивні і негативні фактори,
що визначають його рівень і характер,  і  на цій підставі розробити
заходи для поліпшення здоров'я населення. Саме тому керівник будь-
якого рівня в системі охорони здоров'я повинний уміти проаналізувати
і використовувати інформацію про здоров'я різних груп населення
для прийняття управлінського рішення, спрямованого на оптимізацію
медичної допомоги з метою поліпшення здоров'я населення .
Формування таких умінь можливо за умов володіння елементами
доказової медицини, оскільки саме статистичні методи складають
наукову і методологічну основу вивчення стану та змін у здоров'ї
населення, дозволяють одержувати кількісні характеристики цього
масового явища в нерозривній єдності з їх якісною стороною .
Використовуючи різноманітні методи доказової медицини, можливо
отримати дані, що характеризують рівень, закономірності й особливості
таких складних процесів, як поширеність хвороб, інвалідність ,
смертність, відтворення, фізичний розвиток різних груп населення в
конкретних соціальних і природних умовах  [1]. Достовірні й добре
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проаналізовані дані про стан здоров'я населення служать базисом
для перспективного й поточного планування в системі охорони здоров'я
на державному й регіональному рівнях, необхідні для контролю за
ефективністю медичної діяльності.

Саме тому для оптимізації післядипломної медичної освіти та з
метою підтримання ідеї безперервного професійного розвитку лікарів
на кафедрі організації вищої медичної освіти, управління охороною
здоров'я та епідеміології створено дистанційний курс для керівників
медичних закладів  "Здоров'я населення: статистичні та економічні
методи його вивчення". Здоров'я людини, населення - це об'єкт
вивчення і професійної діяльності лікаря будь-якої спеціальності. Тим
часом , вивчення суспільного здоров'я є прерогативою соціальної
медицини, а практична реалізація заходів щодо поліпшення здоров'я
- організаторів охорони здоров'я. Інтегруючу роль між цими явищами
виконує дистанційний курс, який передбачає підготовку слухачів з
питань статистики здоров'я, демографічної статистики, статистики
захворюваності та економічної статистики.

Основна мета курсу - формування у фахівців умінь аналізувати
стан здоров'я населення та використовувати отримані дані для
управління медичними закладами та системою охорони здоров'я взагалі.
Для реалізації загальної мети необхідно вміти:

- організувати статистичне дослідження та використовувати
статистичні методи для оцінки стану здоров'я населення;

- інтерпретувати тенденції демографічних показників , процесів,
використовувати демографічні дані при оцінці стану здоров'я
населення і визначенні мір його поліпшення;

- аналізувати дані про захворюваність населення, використовувати
такі матеріали для управління медичною діяльністю, спрямованою
на поліпшення здоров'я населення;

- прогнозувати економічно активне населення, кількість і структуру
зайнятих трудом людей;

- розробляти та реалізовувати управлінські заходи, спрямовані на
поліпшення стану суспільного здоров'я.

Очікувані результати навчання - формування або закріплення умінь,
пов'язаних з аналізом  здоров'я основних груп населення, використання
отриманих даних  в управлінні галуззю.  Навчальна стратегія курсу
спирається на програмно-цільову систему управління якістю підготовки
спеціалістів ,  що була розроблена   та   втілена   в   Донецькому
державному  медичному     університеті ім. М.Горького, а також враховує
деякі особливості організації педагогічного процесу,  притаманні
кредитно-модульній системі  [2,3].

Організаційна структура курсу передбачає:  самостійне навчання
слухачів на основі розробленого комплексу навчально-методичних
матеріалів до курсу та використання сучасних інформаційних і
телекомунікаційних технологій; виконання слухачами практичних
завдань;  індивідуальна робота з використанням матеріалів тих
медичних закладів, які очолюють слухачі, та представлення цієї роботи
для оцінювання куратором курсу.

Основою методичного забезпечення курсу є   електронний
навчальний посібник "Здоров'я населення: статистичні та економічні
методи його вивчення", створений викладачами кафедри організації
вищої освіти, управління охороною здоров'я   та    епідеміології
Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, а також
електронний варіант методичних рекомендацій для слухачів курсу.

Електронне  видання посібника та методичних рекомендацій
відповідає основним вимогам кредитно-модульної системи та дає
можливість самостійно вивчати окремі змістові модулі програми
передатестаційного циклу "Організація та управління охороною
здоров'я", зокрема аналіз стану  здоров'я населення.

Необхідно відмітити, що електронний навчальний посібник - це
одна із обов'язкових складових дистанційного навчання.

У процесі структурування програми дистанційного курсу для
керівників медичних  закладів матеріал викладено у вигляді блоків
інформації по типу "запитання - відповідь". Це дозволяє ураховувати
психологічні особливості пам'яті тих, хто навчається. Наповненість
ілюстративним матеріалом  (схеми,  малюнки,  формули,  діаграми)
дозволяє комбінувати навантаження на різні канали сприйняття, що
робить навчальну інформацію більш доступною для засвоєння.

Електронне видання зберігає усі можливості звичайних навчальних
посібників, а також має принципово нові якості , що забезпечують
високий рівень наочності, ілюстративності, можливості структурованого
представлення великого об'єму інформації та ефективного пошуку
потрібної інформації . У навчальному посібнику не тільки викладені
методологічні принципи та методика вивчення здоров'я основних груп
населення - поняття, терміни, сучасні тенденції змін показників здоров'я
у зв'язку з впливаючими на них факторами,  а також розглядаються
статистичні методи його вивчення.

Електронний навчальний посібник "Здоров'я населення: статистичні
та економічні методи його вивчення" є посібником керуючого типу,
тому його відрізняють кілька особливостей.
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По-перше, у кожній темі сформульовані цілі її вивчення у виді
професійних умінь, що підлягають обов'язковому засвоєнню.

По-друге, цілі, що сформульовані у визначеній послідовності , представ-
ляють собою алгоритм дій, необхідних для прийняття управлінських
рішень. Таким же чином викладається навчальна інформація.

По-третє, до кожної теми приводиться набір цільових завдань ,
побудованих на реальних ситуаціях , за допомогою яких можливо
перевірити, чи засвоєний визначений розділ. Один із додатків містить
правильні відповіді до всіх завдань.

По-четверте, для ефективної роботи з завданнями і формування
відповідних умінь у кожному розділі приводяться схеми, таблиці,
тактичні алгоритми, що дозволяють найбільш ощадливими шляхами
вирішувати цільові професійні, у даному випадку, управлінські задачі.

Така структура навчального посібника сприяє мобілізації творчого
потенціалу, підвищенню самостійності й активності курсантів, дає змогу
викладачам здійснювати контроль за їх позааудиторною підготовкою.

Посібник містить розділи: статистика здоров'я, демографічна
статистика;  статистика захворюваності  (загальна захворюваність,
шпитальна захворюваність, інфекційна захворюваність, захворюваність
на найважливіші неепідемічні захворювання,   захворюваність із
тимчасовою втратою працездатності, захворюваність зі стійкою втратою
працездатності); організація  статистичного дослідження; методологічні
підходи до проведення аналізу результатів дослідження;  загальне
уявлення про економічну статистику охорони здоров'я (економічні
особливості статистики населення, показники ринку праці, статистика
продуктивності праці, загальні принципи оцінки економічного потен-
ціалу  об'єкта охорони здоров'я).

Кожний розділ посібника починається з обґрунтування актуальності
і значення теми для управлінської діяльності. Далі згідно з професійно-
діяльностним принципом навчання формулюються загальна і конк-
ретні цілі засвоєння розділу. Всі цілі виражені в професійних вміннях,
якими повинні оволодіти ті, хто навчається. Цілі приводяться в певній
послідовності ,  яка відповідає алгоритму вивчення розділу.  Таким
чином забезпечується самостійна робота курсантів.

Блоки навчального матеріалу в розділах навчального посібника
викладені в такій же послідовності, що й цілі. Кожний інформаційний
блок охоплює вузлові моменти розділу згідно уніфікованої програми.
Основні терміни і поняття виділені курсивом чи іншим кольором, що
допомагає   курсантам краще орієнтуватися в структурі конкретного
розділу. Для полегшення сприйняття навчальної інформації навчаль-

ний посібник містить таблиці з показниками здоров'я , схеми,
алгоритми, які сприяють більш узагальненому представленню
матеріалу.

Кожний розділ посібника включає комплекти ситуаційних завдань,
які охоплюють всі цілі навчання.   Ці завдання побудовані на підставі
реальних ситуацій , з якими керівники медичних закладів можуть
зустрітися в процесі прийняття та реалізації управлінського рішення.
Свою відповідь курсанти можуть перевірити за допомогою еталонів ,
які представлені для всіх ситуаційних завдань.

Досвід використання цього електронного навчального посібника в
процесі навчання керівників медичних закладів на передатестаційному
циклі "Організація та управління охороною здоров'я" дозволяє зробити
висновки: розроблене навчальне видання сприяє творчому засвоєнню
матеріалу, збільшенню зацікавленості  курсантів при вивченні проблеми
здоров'я населення,   а головне - дозволяє активно формувати навички
професійної управлінської діяльності.

Принципово новим підходом для формування змісту навчального
посібника певної спрямованості з 'явилось включення розділу
"Економічна статистика". Методи, що освітлюються в цьому розділі,
дозволяють керівникам лікувально-профілактичних закладів оцінити
економічне значення здоров'я населення, визначити потребу в медичній
допомозі , оволодіти методикою розрахунку показників медичної та
економічної ефективності та ін.

На наш погляд, важливою перевагою навчального  посібника є те,
що у процесі роботи з ним ті,  хто навчаються,  усвідомлюють,  що для
характеристики здоров'я населення або окремих його груп
використовується сукупність статистичних показників, що оцінюються
у нерозривному зв'язку з умовами життя конкретних колективів . Це
дозволяє виявляти позитивні й негативні чинники соціального і
природного середовища, що впливають на здоров'я, виділяти керовані
і некеровані з них, виробляти рішення, спрямовані на усунення або
ослаблення шкідливих впливів на здоров'я.

Нами було проведено анкетне опитування щодо використання
дистанційного курсу навчання керівників медичних закладів . Серед
опитуваних 74,3% позитивно оцінили цей захід. Негативне відношення
решти респондентів було обумовлено відсутністю навичок роботи з
обчислювальною технікою та схильністю до традиційних (очних) форм
навчання .

Подальші перспективи нашої роботи: удосконалення анотованого
вище дистанційного курсу для навчання керівників медичних закладів
як за структурою,  так і за змістом,  а також створення й апробація



65

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVIІІ Випуск XVІIІ64

нових засобів дистанційного  навчання.
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Вступ. Основною суттю оновлення системи медичної післядипломної
освіти лікарів, без сумніву, є постійне піднесення якості її надання.
Серед шести положень Болонської декларації, які спрямовані на
реформування національних систем вищої освіти , провідна роль
відводиться оцінюванню якості. Звісно, що якість викладання передусім
невід'ємно пов'язана із безперервним професійним розвитком педагогіч-
них працівників. Чільне місце в означеному процесі належить форму-
ванню професорсько-викладацького корпусу. Означений процес має
свої специфічні риси і вимагає тривалої наполегливої роботи у даному
напрямку. Повноцінно керувати процесом підвищення педагогічної
та професійної кваліфікації викладачів,  які працюють у системі
післядипломної медичної освіти, можна тільки за умови об'єктивного

створення ситуації, яка забезпечуватиме гармонію їхніх особистих
інтересів із завданнями реформування системи післядипломної медичної
освіти лікарів. Насамперед, це обумовлено самодостатністю особистості
досвідчених викладачів-науковців. Проблема гармонізації особистих і
колективних інтересів є надзвичайно складною і потребує розроблення
мотиваційних підходів та створення засобів мотиваційного підкріплення
моральних і економічних інтересів .  Наразі існує багато теорій,
присвячених розробленню системи мотивів , які можуть визначати
поведінку людини, але загальні теорії мотивації не враховують
специфіку професорсько-викладацького корпусу викладачів , які
працюють у системі післядипломної медичної освіти, і розроблені, в
основному, для колективів, які займаються виробництвом.

Мета роботи - узагальнити та систематизувати дані літератури
щодо проблем мотивації до підвищення педагогічної та професійної
кваліфікації у викладачів,  які працюють у системі післядипломної
медичної освіти,  для забезпечення високої якості надання освітніх
послуг.

Основний зміст роботи. Започатковані в Міжнародних стандартах
ISO серії 9000 принципи якості дають змогу успішно їх використовувати
при розробленні системи управління освіти, зокрема і якості
післядипломної медичної освіти лікарів. Означених принципів
забезпечення якості освіти сім: 1) організація, орієнтована на споживача
(освітніх послуг); 2) роль керівництва в системі управління якістю
освіти; 3) залучення педагогічних працівників до функціонування
системи управління якістю освіти; 4) процесний підхід (кінцевий
результат досягається скоріше і якісніше, коли усіма ресурсами і видами
діяльності керують як процесами, тобто сукупністю послідовних дій);
5) системний підхід до управління (встановлення взаємозв'язків між
процесами системи, розуміння і управління системою взаємопов'язаних
процесів, що найліпше забезпечують досягнення результатів, безперервне
їх покращення через систему моніторингу, оцінювання і модернізації);
6) постійне удосконалення; 7) ухвала рішень, що базуються на фактах.
Успіх функціонування даної системи залежить від обов'язків, взятих
на різних рівнях управління всіма підрозділами освітньої установи [1].

У сучасному суспільстві сформовано сильний духовний взаємозв'язок
людини з її професійною діяльністю, взаємозалежність між професійною
діяльністю та правилами і нормами внутрішнього розпорядку в уста-
нові [2]. Доведено, що продуктивність науковця має пряму кореляцію
із віком. Найпродуктивніший період у науковій діяльності знаходиться
у віковому діапазоні від 25 до 55 років [3]. Із зазначеного випливає
думка про доцільність прийняття на рівні деканатів та Вчених Рад
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факультетів таких управлінських рішень,  які б забезпечували
досягнення відповідальності завідувачів кафедр і колективів кафедр
за загальний результат праці викладачів, високу інтелектуальну віддачу
кожного науково-педагогічного працівника за власною ініціативою.

Важливими чинниками, що впливають на мотивацію до підвищення
педагогічної та професійної кваліфікації у викладачів, які працюють
у системі післядипломної медичної освіти, є індивідуальність,
педагогічний досвід, професійний фаховий рівень, психологічні
характеристики, свобода творчості, ініціативність тощо. Є очевидним,
що повсякденним явищем у системі післядипломної медичної освіти
має стати оцінювання ділових якостей та ступеня інтелектуальної
віддачі науково-педагогічних працівників на основі експертиз якості
їхньої роботи і анонімних опитувань слухачів циклів підвищення
кваліфікації лікарів. Так, наприклад, у ряді провідних фірм світу кожен
співробітник з певною періодичністю піддається соціологічному
опитуванню й оцінюванню [4]. На жаль, до цього часу не розроблено
загальновизначену методологічну та методичну базу оцінювання
кількості і, особливо, якості роботи викладачів різного рівня кваліфікації
у системі післядипломної медичної освіти. Звучать поки що поодинокі
думки щодо необхідності створення кваліфікаційної характеристики
викладача установи післядипломної медичної освіти [5].

На наш погляд, своєчасною і такою, що потребує вивчення, є
запропонована співробітниками Харківської медичної академії
післядипломної освіти і Харківського національного економічного
університету "Методика кількісної оцінки науково-педагогічної
діяльності викладачів медичних вузів" [6]. На думку авторів,  їх
розробка дозволяє проводити кількісний облік і давати ціннісну оцінку
науково-педагогічної діяльності викладачів , враховуючи при цьому
основні напрямки їхньої роботи. Означена кількісна оцінка науково-
педагогічної діяльності викладачів має накопичувальний характер і
включає суму щорічних оцінок за весь трудовий стаж викладача .
Максимальну суму балів викладач може отримати за умови постійної
інтенсивної роботи за напрямками:  навчально-методична ,  наукова ,
адміністративна, організаційна робота. Автори запропонованої методики
чомусь не включили до шкали оцінювання результати лікувальної та
консультативно-діагностичної роботи викладача , яка є невід'ємною
складовою його діяльності.

Глобальні перетворення в системі вищої медичної освіти в Україні,
які покликані забезпечити поетапну інтеграцію національних освітніх
цінностей з європейськими та цивілізаційними, настійно вимагають
визначення стратегічних орієнтирів функціонування і розвитку як
післядипломної медичної освіти, так і системи підвищення кваліфікації

викладачів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації .  Аналіз
змісту, характеру й умов розвитку національної системи підвищення
кваліфікації викладачів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації
переконливо засвідчує, що серед таких основних освітніх тенденцій,
як демократизація,  гуманізація,  інформатизація,  стандартизація,
персоналізація, інтелектуалізація, диференціація тощо, визначальною
і системоформуючою є тенденція модернізації як самої системи
післядипломної медичної освіти в Україні, так і системи підвищення
кваліфікації викладачів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації.
Видно, що потенціал модернізації є доволі потужним і давно потребує
наукового осмислення.

Сукупність чинників модернізації системи післядипломної медичної
освіти в Україні і системи підвищення кваліфікації викладачів вищих
медичних закладів ІV рівня акредитації є взаємопов'язаною, і її, хоч і
доволі умовно, можна окреслити наступними теоретико-методологічними
положеннями, оцінками й висновками. Це, насамперед, зміна освітньої
парадигми в контексті глобалізованих суспільних трансформацій;
переоцінка природи, змісту і ролі освіти в цілому та зокрема, медичної
освіти в системі продуктивних факторів розвитку цивілізації; надання
інтелектуальній власності якостей та функцій однієї з найвищих
цивілізаційних цінностей; ідентифікація світоглядних запитів нового
мислення з освітніми й життєвими цінностями особистості тощо.
Цілком очевидно, що коли йдеться про зміну освітньої парадигми, то
мається на увазі зміна одного освітнього зразка на інший, однієї моделі
освітнього закладу на інший, однієї системи вдосконалення кваліфікації
викладачів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації на іншу
тощо. При цьому, слід мимохідь зауважити, що мають змінитися
продекларовані раніше цілі, завдання, принципи, методи, приорітети та
напрями освітньої діяльності на принципово нові. Щодо реформування
системи вдосконалення кваліфікації викладачів вищих медичних
закладів ІV рівня акредитації в контексті Болонського процесу сказане
вище може бути зведене до відповіді на запитання: від якого зразка
системи вдосконалення кваліфікації викладачів ми маємо відмовитись
і на яку модель слід орієнтуватись у подальшому?

Спираючись на аналіз непересічних національних освітніх традицій,
економічних, технологічних, культурних тощо цінностей, можна
говорити про відмову в подальшому в системі вдосконалення
кваліфікації викладачів медичних закладів від системи споживання
знань і перехід до школи саморозвитку і самореалізації . Продукування
зразків удосконалення і модернізації системи післядипломної медичної
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освіти в Україні і системи підвищення кваліфікації викладачів вищих
медичних закладів ІV рівня акредитації,  очевидно,  і  має складати
основну змістову траєкторію означених змін. Цілком очевидно, що
розв'язання даної проблеми в контексті створення нових державних
стандартів післядипломної медичної освіти в Україні і системи
підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів ІV рівня
акредитації буде надзвичайно складним. Переосмислення всієї системи
та зміна  її парадигми буде вимагати переоцінки природи, змісту і ролі
як медичної освіти в цілому,  так і в системі глобалізаційних,
інтеграційних і продуктивних чинників цивілізаційного розвитку.
Очевидно, що тлумачення про вищу медичну освіту та постать
викладача вищого медичного закладу як людину, що володіє певною
сукупністю знань, умінь, навичок, які набуті нею в процесі навчання
та підтверджені відповідними дипломами, документами, атестатами,
свідоцтвами тощо, має дуже скоро сприйматися неоднозначно, оскільки
вища медична освіта є як суспільним, так і особистісним феноменом
і не може залишатись осторонь глобалізованих реалій життя. Сьогодні
реалії життя склалися таким чином , що можна мати відповідні
документи про освіту, але при цьому не мати освіти або не відповідати
сучасному її рівню.

Однією із особливостей сучасного етапу розвитку медичної науки і
практики є значна інтенсифікація медичної науки і лавиноподібне
зростання інформаційних потоків,  що відображають результати
чисельних клінічних, біологічних, інструментальних, лабораторних
тощо досліджень. Кількість щорічних публікацій з проблем медичних
знань останнім часом досягає 2 млн., кількість медичних журналів у
світі сягає понад 40 тис. Але не дивлячись на таку кількість видань
і публікацій, для доказової медицини є властивим ефект запізнення
надходження інформації .  Окрім того,  глибина і якість вітчизняних
наукових досліджень не відповідають міжнародним аналогам . Причин
тому багато, але найсуттєвішим є ігнорування головними позаштат-
ними спеціалістами МОЗ і провідними фахівцями принципів доказової
медицини. На практиці в Україні не завжди застосовуються сучасні
методи обстеження, дослідження, лікування, які за рубежем є
буденними. Стандарти медичних технологій дозволять контролювати
якість лікувальних процесів в установах практичної ланки охорони
здоров'я шляхом як внутрішнього, так і зовнішнього їх контролю .
Впровадження стандартів при лікуванні захворювань дозволить
використовувати найефективніші за результативністю та економічністю
процеси, що в кінцевому результаті буде спрямовано на збереження

життя людей та досягнення максимально високого рівня здоров'я
населення України [5,7,8].

Висновки. У зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу
в державі докорінно буде змінено систему післядипломної підготовки
лікарів, про що викладено в "Концепції реформування системи
підготовки лікарів в Україні і приведення її у відповідність до потреб
ринку праці та європейських вимог". У зазначеному документі значну
увагу приділено проблемі безперервного професійного розвитку лікаря.
Це період підтримання та удосконалення професійної компетентності
лікарів відповідно до розвитку медичних технологій та науки впродовж
всього періоду професійної діяльності. Цілком очевидно, що означене
має стосуватися і педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Перспективи подальших досліджень проблеми. Упровадження
системи безперервного професійного розвитку лікаря, дистанційних
форм навчання тощо ставить принципово нові завдання перед
колективами кафедр факультету підвищення кваліфікації викладачів,
переосмислення змісту і форми підвищення кваліфікації викладачів .
Створення кваліфікаційної характеристики педагога установ
післядипломної медичної освіти є нагальним велінням часу і, очевидно,
має найближчим часом зрушитися з місця .
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА

БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
Бабінцева Л.Ю.

Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л.Шупика

Резюме. Нова концепція інформаційного суспільства спрямована на створення
рівних можливостей для отримання якісної медичної допомоги та освіти незалежно
від місця проживання людини. Подібні зміни торкаються й організації навчального
процесу. Дистанційне навчання може задовольнити вимоги сучасного суспільства .

Ключові слова:  дистанційне навчання, безперервний професійний розвиток,
інформатизація медичного навчання,  моделі системи дистанційної медичної
допомоги та навчання.

Вступ. Країна вступила у нову епоху розвитку суспільства , де на
перше місце виходять знання. Йде формування інформаційного
суспільства , що базується на знаннях і має своєрідну інформаційну
культуру. Відбувається розшарування суспільства не тільки за ознакою
доступу до матеріальних цінностей, але й до інформаційних. Навчання
протягом усього життя стає нагальною потребою . Всі ці вимоги
сучасного суспільства задовольняє нова форма навчання - дистанційна.

Україна займає 28 місце в Європі та 45 в світі по рівню надання
національних інформаційних ресурсів і використанню світових ресурсів
через Інтернет.  Це доволі високий рівень для країни,  що отримала
національний домен лише в 1992 році. Надії щодо розширення українського
сектору пов'язані зі швидким розвитком телекомунікацій в Україні та
подоланням відставання в рівні технічної оснащеності , проте істотним
стримуючим фактором залишається вартість Інтернет - послуг.

В той же час прогрес в області передачі інформації на відстані
з використанням комп'ютерних засобів комунікації дозволив постави-
ти на якісно новий рівень послуги освіти. Дистанційне навчання для
студента  (слухача) - це унікальна можливість отримати додаткову

освіту або поновити свої знання в зручний для себе час,  обираючи
будь-який курс, не зв'язуючи його з певною навчальною програмою.
Дистанційне навчання для викладача - це можливість заощадити
свій час, охопити більшу аудиторію, перебуваючи на робочому місці,
проводити заняття не тільки по всій країні, але й за її межами.

Основна частина.
Місце і значення дистанційного навчання докладно та повно

розглянуто як в друкованих, так й в електронних публікаціях. Його
роль зростає в зв'язку з необхідністю вирішення проблеми переквалі-
фікації спеціалістів в країні з перехідною економікою, отримання другої
освіти та розуміння того,  що при заочній освіті для підвищення її
якості повинні максимально застосовуватися дистанційні форми
навчання .

Зрозуміло, що доросла людина навчається для досягнення своєї
конкретної мети і розраховує на невідкладне застосування отриманих
в ході навчання знань, навичок та вмінь. Тому основною характерис-
тикою процесу навчання стає процес самостійного пошуку інформації
стосовно означених знань, навичок та вмінь, завданням вищої школи
- створення систем інформаційно-методичної підтримки самоосвіти.

Сучасний стан здоров'я населення і реформи охорони здоров'я в
Україні висувають у число невідкладних задач підвищення рівня і
якості медико-санітарної допомоги, рівня кваліфікації та ефективності
діяльності лікарів в умовах обмеженого бюджетного фінансування
охорони здоров'я. В зв'язку з цим стає необхідним перехід на новий
методологічний рівень освіти і медичної допомоги з використанням
цифрових технологій, що швидко розвиваються.

Великі перспективи в цьому плані відкриває використання
телемедичних технологій, що включають лікувально-діагностичні
консультації, освітні, наукові і просвітницькі заходи в області охорони
здоров'я, реалізовані із застосуванням телекомунікаційних технологій.
Такий підхід дозволяє ефективно задіяти сили головних спеціалістів
(як українських, так і закордонних), і, в остаточному підсумку, підняти
на більш високий рівень якість лікування.

Відмітимо, що розвиток медичної науки й індустрії постійно вносить
корективи в процес медичного навчання: розробляються стандарти
медичних дій; усе більш формалізуються процедури, що вважалися раніше
доступними до сприйняття і засвоєння з накопиченням досвіду. Для
опису медичних знань почали використовуватися різні типи тестових
завдань, були автоматизовані процедури проведення атестації тощо.

Моделі системи дистанційної медичної (фармацевтичної) допомоги
і навчання, побудовані із використанням мережі Інтернет, багато років
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успішно застосовуються провідними закордонними клініками. Проте
сліпе копіювання подібних систем, зазвичай, не приносить очікуваної
ефективності в умовах гострої "цифрової нерівності". Сьогодні доступ
в Інтернет залишається мрією для переважної більшості населення
країни. Забезпечити лікувальні і навчальні заклади високошвидкісним
доступом у мережу Інтернет можливо лише в обласних центрах і
крупних населених пунктах . Та й у них вартість такої послуги на
порядок вище, чим у розвинутих країнах. Гнучке сполучення
технологій Інтернет з технологіями широкомовної передачі інформації
через супутник дозволяють вирішити проблему "цифрової нерівності"
для медичних співробітників і створити систему дистанційного
навчання, що зможе охопити територію всієї країни без винятків.

Для організації дистанційного навчання можливе використання
різних підходів .  Наприклад,  сервіс е-mail дозволяє організовувати
асинхронні в часі телеконференції , при яких кожен учасник може
висловлювати свою власну думку по обговорюваній темі ,  задавати
питання, прочитувати повідомлення інших учасників, але це не можна
розглядати як інтерактивне навчання.

Онлайнові телеконференції дозволяють проводити консультації
слухачів з викладачем, групові дискусії синхронно за часом (наприклад,
за допомогою програм Chat, Netmeeting).

Особливе місце займають відеоконференції в комп'ютерних мережах.
Вони створюють надзвичайно важливий психологічний ефект спільної
навчальної діяльності , але вимагають спеціального устаткування і
високих швидкостей для передачі аудіо- і відеоінформації. Організувати
подібні онлайнові відеолекції при максимальній якості передачі сигналу
дозволяють супутникові технології.

Отже, основним напрямком , що пропонується, є забезпечення
високоякісної  (оперативної, надійної , економічної) інформаційної
взаємодії абонентів за такими видами послуг:

- навчання медичних спеціалістів (у тому числі післядипломне);
- аудіо- і відеоконференції в режимі реального часу для надання

консультаційних послуг головними українськими і закордонними
спеціалістами;

- створення, накопичення, структурування, тиражування і
поширення медичної інформації різноманітними засобами;

- забезпечення можливості оперативної передачі різноманітної
медичної інформації за допомогою телекомунікаційних каналів .

Прикладом реалізації подібної технології може стати створена на
базі наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти
НМАПО ім. П.Л. Шупика система мультиваріантного дистанційного

навчання та консультативної медичної (фармацевтичної) допомоги,
метою якої є навчання медичних (фармацевтичних) спеціалістів ,
надання консультаційних послуг провідними українськими і закордон-
ними спеціалістами за допомогою аудіо- і відеоконференції в режимі
реального часу.

Висновки. Підвищення ефективності навчального процесу на основі
індивідуалізації й інтенсифікації можливе шляхом реалізації техно-
логії дистанційного навчання. Оскільки сучасні інформаційні технології
надають практично необмежені можливості щодо розміщення ,
збереження, обробки і доставки інформації на будь-які відстані та
будь-якого обсягу і змісту, то формування навчальної мережі припускає
забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів .  Впровад-
ження зазначеної технології дозволить розгорнути мережу дистанцій-
ного навчання, що забезпечить медичних працівників доступом до
сучасної інформації і медичних технологій з будь-якої точки України.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БЕСПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Резюме. Новая концепция информационного общества направлена на создание

равных возможностей для получения качественных медицинской помощи и
образования независимо от места проживания человека. Подобные изменения
относятся и к организации учебного процесса . Дистанционное обучение может
удовлетворить требования современного общества .
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підвищення якості навчання.

Підвищення якості навчання - це одне з головних завдань сучасної
освіти, розв'язанню якого потенційно може сприяти комп'ютеризація
освітянської галузі, впровадження нових інформаційних технологій в
навчальний процес [1-6].

Сучасні вимоги до застосування нових інформаційних технологій
повинні враховуватись і в нових підходах щодо викладення матеріалу,
у нових методиках викладання. Це, насамперед, створення і викорис-
тання навчально-методичних підручників в електронному варіанті ,
впровадження та використання демонстраційних програм із різного
роду  ілюстраціями, використання навчаючих програм, позитивними
рисами яких є: індивідуалізація навчання, що базується на жорсткому
зворотному зв'язку; адаптивність технічних засобів до особливостей
діяльності та засвоєння навчального матеріалу.  З метою перевірки
знань досить ефективними є використання тестових та контролюючих
програм. При цьому зростає роль самостійної роботи тих, хто
навчається,  досить актуальною стає задача формування у слухачів
здатності самостійно здобувати нові знання, удосконалювати і розвивати
практичні уміння по оволодінню нових інформаційних технологій.

На кафедрі медичної інформатики, де в основному і зосередженні
всі зусилля щодо вдосконалення практичних навиків по оволодінню
новими інформаційними технологіями, було проведено анонімне
анкетування серед слухачів-інтернів суміжних кафедр,  яких лише за
минулий рік було на кафедрі близько тисячі .  Оскільки це молоді
люди, середній вік яких в межах 30 років, то нас, як викладачів, звичайно,
цікавило насамперед питання рівня їх комп'ютерної грамотності, щоб
знати на чому слід зосередити увагу слухачів .  З цією метою ми
вирішили розробити анкету, що потребує відповіді на питання щодо
віку, статі , володіння навичками роботи на комп'ютері , якими
програмами користуються опитувані, чи користуються вони мережею
Інтернет, якими послугами, скільки годин і де користуються мережею
Інтернет.

В анонімному анкетуванні прийняли участь 427 слухачів-інтернів
суміжних циклів. Середній вік опитуваних складав 24+0,2, переважна
більшість серед них (67%) - жіночої статі. На питання "Чи володієте
навичками роботи на комп'ютері?" переважна більшість дала
позитивну відповідь (80%). Проте 20% людей з вищою медичною
освітою, а це п'ята частина, зовсім не вміють працювати на комп'ютері.
Звичайно, це в наш час неприпустимо, адже це те покоління людей, які
не лише у ВНЗ вивчали інформатику,  а й у школі .  Адже тут не
йдеться мова про якісь глибокі знання володіння прикладним чи
спеціальним програмним забезпеченням , а лише навичками роботи,
тобто знати кілька елементарних операцій: викликати якусь програму,
скопіювати інформацію, зайти в Інтернет тощо. Таким чином, згадані
20 відсотків опитуваних, скоріше всього, мабуть і не підходили до
комп'ютера . Що стосується тих, хто володіє навичками роботи на
комп'ютері, то серед них  більшість (75,4%) користуються текстовим
редактором  (програма MS Word), набагато менше (лише 36,5%)
користуються програмою  MS Exсel, що дозволяє здійснювати різні
обчислення  над числовими даними, аналізувати їх і представляти у
графічному вигляді, що конче необхідно для опрацювання статистичного
матеріалу медичних досліджень.  На мал.1 представлена інформація
щодо використання програмних засобів опитуваними інтернами.

Мал.1.   Порівняльна характеристика користування
програмними засобами.

Більш цікавим , на нашу думку, було питання щодо користування
мережею Інтернет, що надзвичайно важливо для майбутніх лікарів-
інтернів . Позитивну відповідь дали лише 65,5% опитуваних, серед
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яких  43,8% користуються послугами електронної пошти,  пошуком
медичної інформації займається майже половина анкетованих - 52,7%,
пошуком загальної інформації цікавляться 49,3% (мал.2).

Ті, хто користується мережею Інтернет і проводить у світовій
павутині протягом тижня менше однієї години, - 22,7% опитуваних,
до трьох годин - 31%, до 5 годин - 12,3%. Стосовно місця користування
мережею Інтернет, то 38,9% підключені до всесвітньої мережі вдома,
24,6% користуються Інтернетом в Інтернет-кафе, бібліотеці тощо, а
на роботі мають доступ до Інтернету лише 15,3%.  Порівнюючи ці
дані з відомостями щодо користування мережею Інтернет за рубежем,
де найбільший відсоток користувачів складають медичні працівники,
то можна зробити висновок, що рівень володіння і використання
сучасних інформаційних технологій у медичній практиці потребує
покращення .

Мал. 2.   Користування послугами Інтернет

Розроблена анкета була орієнтована переважно на інтернів, а тому
в минулому році анкета була суттєво переглянута і значно розширена
з метою накопичення детальної інформації від усіх категорій слухачів
кафедри  щодо рівня впровадження інформаційних технологій в їх
повсякденній роботі . Проте база статистичних опитувань за новою
анкетою ще не досягла того обсягу, за яким можна було б робити
якісь висновки, робота в цьому напрямі продовжується.

На наш погляд, застосування запропонованого підходу може стати
потужним інструментом посилення мотивації , як викладачів, так і
слухачів, а також підвищення рівня взаємної відповідальності сторін
в процесі підвищення якості навчання.

Впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес
сприятиме підвищенню якості навчання, зробить його набагато
цікавішим, більш наочним, живим та індивідуальним, підвищуючи не
лише рівень засвоєння нових знань, а й інтерес до навчання в цілому.
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ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ

Н АВ ЧАН Н Я
Гойко О.В ., Чалий К.О .

Створення і використання навчально-методичних матеріалів у електронному
варіанті, впровадження дистанційної освіти забезпечують індивідуалізацію
навчання. Ефективність застосування нових підходів вимагає адекватної оцінки
з боку викладачів та слухачів (студентів). Тематичне анкетування може стати
потужним інструментом посилення мотивації, як викладачів, так і слухачів, а
також сприяти посиленню взаємної відповідальності сторін в процесі підвищення
якості навчання.

УСИЛЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Гойко О.В ., Чалый К.О .

Создание и использование учебно-методических материалов в электронном
варианте, внедрение дистанционного образования обеспечивают индивидуализацию
обучения. Эффективность применения новых подходов требует адекватной оценки
со стороны преподавателей и слушателей  (студентов). Тематическое анкетирование
может стать мощным инструментом усиления мотивации , как преподавателей,
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так и слушателей, а также способствовать усилению взаимной ответственности
сторон в процессе повышения качества обучения.

STRENGTHENING OF MUTUAL RESPONSIBILITY OF PARTICIPANTS OF
PEDAGOGICAL PROCESS AS THE INSTRUMENT OF TEACHING UPGRADING

Goyko О.V., Chalyy K.O.
Creation and use of methodical materials in an electronic variant, introduction of

distance education provide individualization of teaching. Efficiency of new approaches
application requires adequate estimation from the side of teachers and listeners (stu-
dents). The thematic questionnaire can become the powerful instrument of strength-
ening of motivation, both teachers and listeners, and to be instrumental in strength-
ening of mutual responsibility of sides in the process of teaching upgrading.
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Введение. Биостатистический анализ информации является обяза-
тельной процедурой современной биомедицины. Существующие
современные стандарты научной обоснованности (планирование и
проведение работ, например, по правилам качественной клинической
практики ICH-GCP) включают жестко определенные требования к
проведению исследования, обработке, анализу его результатов и оценке
достоверности, которые во многом определяются и базируются на
биостатистических методах . На  процесс  развития методов анализа
повлияло быстрое развитие средств вычислительной техники. С
появлением персональных компьютеров стало возможным реали-
зовать многочисленные методы расчета , которые раньше считались
очень трудоемкими для практического применения.  Для извлечения
информации в случае анализа сложных  многомерных объектов (како-
выми, как правило, и являются объекты биомедицинской природы)
могут быть привлечены также принципиально новые и наиболее
мощные и адекватные методы, основанные на искусственных нейронных
сетях [2-6]. Широкому привлечению методов   нейросетевого
моделирования к решению медицинских задач способствуют некоторые
особенности таких моделей, среди которых следует отметить:

1) нейронные сети не требуют  формулировки каких-либо правил
для принятия решения, они обучаются на примерах;

2) нейронные сети обладают способностью к обобщению  (спо-
собности "видеть" сквозь шум);

3) нейронные сети обладают способностью к абстрагированию
(способность извлекать идеальное  из несовершенных входов) -
это позволяет применять их к широкому классу задач рас-
познавания образов .

1) Наши предыдущие исследования показали высокую эффектив-
ность искусственных нейронных сетей при решении различных задач
в области медицины [7-19].

Развитие компьютерной техники и появление мощных математи-
ческих пакетов дало широкий доступ к проведению таких видов
анализа лицам - профессионалам в своей предметной области. Среди
наиболее часто используемых пакетов следует отметить удобную в
использовании , достаточно мощную и  универсальную разработку
StatSoft Inc. (пакеты Statistica и Statis-tica Neural Network).

В то же время применение методов статистического и нейросетевого
анализа является творческой деятельностью, и, как и любая творческая
деятельность, требует при выборе методов и интерпретации полученных
результатов глубоких знаний в области биостатистики. Неадекватное
применение мощных математических процедур и методов может
приводить к ложным выводам. Так, согласно [20], доля медицинских
публикаций, содержащих ошибки при использовании статистических
методов , достигает 40-80%. Проведенный нами анализ отдельных
публикаций, касающихся использования нейросетевых методов   в
медицине, показывает, что ошибки встречаются и при применении
этих достаточно сложных процедур. В связи с этим актуальной
является задача выбора адекватных критериев из множества возмож-
ных, предоставляемых различными статистическими пакетами,
адекватных методов построения и оценки качества нейросетевых
моделей, а также правильная интерпретация полученных результатов.

Универсальные пакеты статистического и нейроматематического
анализа обладают большой мощностью , профессиональным интер-
фейсом, в то же время их универсальность требует от пользователя
достаточной подготовки в области математики для выбора адекватных
критериев из большого их разнообразия и правильной их интерпре-
тации в терминах конкретной предметной области. Специализиро-
ванные пакеты точно адресованы конечному пользователю , однако
зачастую предназначены для решения узкого круга задач.

© Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., Панченко О.А., Выхованец Ю.Г.
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Цель исследований. Разработка комплекса программ для проведения
статистического и нейросетевого анализа результатов медицинских
исследований.

Полученные результаты.  Для объединения глубины анализа и
правильного выбора  процедур при проведении анализа биомедицинских
данных пользователями, не являющимися специалистами в области
биостатистики, нами был разработан комплекс программ, включающий
пакеты статистического анализа MedStat [21] и нейросетевого анализа
BioStatNeuro [22].

Обе программы работают под управлением операционной системы
Windows 9x, Windows XP и предъявляют минимальные требования к
ресурсам ПЭВМ.

Пакет MedStat позволяет провести основные этапы анализа био-
медицинских данных. Выбор процедур анализа и критериев проверки
статистических гипотез, используемых в пакете , отвечает междуна-
родным стандартам  GCP, ІCH и удовлетворяет требованиям доказа-
тельной медицины (EBM).  Пакет MedStat содержит ряд очень важных
и принципиальных для анализа биомедицинской информации статисти-
ческих процедур, которые отсутствуют в широкоизвестных и доступных
пакетах. Следует также указать на авторскую модификацию  процедуры
множественных сравнений для качественных признаков  (процедуры
Marascuilo) [23], что позволяет проводить множественные сравнения
долей в случае альтернативного распределения признака  (таблица  2
m)  для выборок произвольного объема (даже в случаях, когда доли
для каждой группы близки к 0 или 1).

Описание пакета MedStat подробно дано в работе [23].
Структура пакета  BioStatNeuro представлена на рисунке 1.

Рис.1.  Структура пакета анализа данных BioStatNeuro.

Пакет BioStatNeuro  позволяет пользователю:
1) проводить кластерный анализ представленных данных путем

построения самоорганизующихся карт Кохонена;
2) создавать нейросетевую модель классификации на основе

байесовского подхода;
3) создавать статистическую модель прогнозирования на основе

байесовского подхода;
4) оптимизировать нейросетевую модель по нескольким критериям;
5) производить отбор наиболее значимых переменных с исполь-

зованием методов генетического алгоритма отбора;
6) выдавать  статистики работы модели и результатов прогнози-

рования.
Отметим также важную авторскую разработку вычисления опти -

мального числа кластеров для проведения анализа методом  самоорга-
низующихся карт Кохонена [24], что дает возможность выявить наличие
в наборе однотипных объектов однородных групп в многомерном
пространстве признаков и определить их количество . Это позволяет
повысить эффективность применения метода, анализа и интерпретации
структуры полученных данных.

Выводы
В результате проведенных исследований разработан эффективный

и надежный алгоритм, а также инструмент для проведения глубокого
биостатистического анализа данных, извлечения из них информации,
который  может быть  рекомендован в биомедицинских исследованиях.
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На сегодняшний день современные Интернет-технологии начинают
занимать значительное место в дистанционной подготовке специа-
листов-провизоров [1].

Одной из основных отличительных характеристик дистанционного
образования от традиционного заочного обучения является повышенная
степень интерактивности, особенно проявляющаяся в использовании
сетевых компьютерных технологий. К числу основных особенностей,
отличающих процесс дистанционного образования от традиционного
заочного обучения, следует отнести:

- возможность интерактивного взаимодействия между препо-
давателем и студентом в диалоговом режиме;

- доступ к учебным и методическим материалам в электронном
виде;

- оперативный доступ к базам знаний, размещенным в сети
Интернет;

- возможность тестирования знаний в дистанционном режиме;
- возможность прохождения виртуального лабораторного

практикума;
- создание "виртуальных групп" (оперативное взаимодействие

обучающихся между собой) [1,2].
Для организации процесса дистанционного образования студентов-

провизоров заочной формы обучения используются различные
информационно-технические средства: электронная почта, программные
средства взаимодействия в среде WWW-серверов , компьютерная
видеоконференцсвязь и т.п. В процессе образования может исполь-
зоваться как одна конкретная технология, так и сочетание нескольких
технологий [2].

В связи с этим разработка удобного, направленного на конечного
пользователя образовательного сайта является актуальной проблемой
в процессе дистанционной подготовки провизора. В вэб-приложениях,
в том числе и сайтах , используются технологии, выполняемые на

стороне клиента - в вэб-браузере (HTML, CSS, Javascript), и серверные
технологии, выполняемые на стороне сервера (ASP, JAVA, PHP).
Современные сайты представляют собой симбиоз этих технологий.

Для создания информационно-образовательного сайта представляет
интерес использование системы управления сайтом (Content Manage-
ment System - CMS), которая включает в себя набор скриптов для
облегчения поддержки и обновления содержимого сайта.

Существует огромное количество коммерческих и бесплатных систем
управления сайтом , наиболее распространенные из них: PostNuke
(http://www.postnuke.com), NetCat (http://www.netcat.ru), Bitrix (http:/
/www.bitr ixsoft.ru), Drupal (http://www.drupal.org), Joomla! (http://
www.joomla.org).

При выборе системы управления сайтом мы учитывали следующие
факторы: бюджет, предполагаемую сложность сайта , техническое
обеспечение.

В результате проведенных исследований была выбрана система
Joomla! (Open Source Content Management System Awards 2006) [3].

Joomla! представляет собой систему с открытым кодом (Open Source),
которая свободно распространяется (General Public Licensing). Эта
система использует скрипты языка РНР,  JavaScript, а также базу
данных MySQl [4].

К основным возможностям системы относятся :
1. Многоуровневая аутентификация пользователей и админист-

раторов.
2. Легкое управление секциями добавленных материалов, новостей,

изображений.
3. Наличие визуальных редакторов  (WYSIWYG), упрощающих

процесс редактирования материалов до уровня редактирования
текста в текстовом процессоре.

Безопасность Joomla! подтверждена результатами конкурса Deface
realtime compo (поиск уязвимостей сервера) на международном
фестивале Chaos Construction 2006 [5].

Цель данного исследования - разработка интерактивного образова-
тельно-информационного сайта кафедры технологии лекарств
Запорожского государственного медицинского университета  (ЗГМУ)
для организации процесса дистанционного образования студентов
заочного отделения с помощью системы управления сайтом  Joomla!

Материалы и методы.  Площадкой для CMS  служил сервер ЗГМУ
с операционной системой Linux (Red Hat v. 2.6.9-22), базой данных
MySQl v. 4.1.12, языком PHP v. 4.3.9 и вэб-сервером Apache v. 2.0.52.,
версия CMS - Joomla! 1.12.
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Полученные результаты и их обсуждение . Инсталляцию CMS
Joomla! на сервер проводили путем загрузки файлов установки в
каталог на сервере и запуска сценария установки , ответственного за
начальную настройку системы . В результате к системе были
подключены и инициализированы база данных MySQl, ряд системных
переменных, необходимых для работы системы, а также информация
для аутентификации к базе данных .

Следующий этап включал в себя настройку системы управления
сайтом для выполнения конкретных задач и подключения програм -
мных модулей посредством панели администратора .

Для уменьшения количества запросов к базе данных , уменьшения
нагрузки на сервер и более быстрой загрузки содержимого сайта в
вэб-браузере пользователя было включено глобальное кэширование в
настройках CMS, а также кэширование в модулях сайта.

Создано "Меню", которое включает следующие разделы: "Главная",
"Новости", "Образование", "Форум", "Обратная связь", "О кафедре",
"Библиотека кафедры". На сайте из любого раздела предусмотрен
быстрый переход на главную Интернет-страницу университета . В
разделе меню "Образование" созданы подразделы: "Очное", "Заочное",
"Последипломное". Считаем , что такая организация меню будет
способствовать удобной и простой навигации для пользователей на
сайте.

Меню зарегистрированных пользователей сайта содержит функции
добавления новостей, а также других материалов в различные разделы
сайта. Процесс добавления материала интуитивно прост и понятен
благодаря использованию визуального редактора . Весь процесс
добавления/обновления материала занимает не больше 5-10 минут.

Для улучшения обратной связи с посетителями сайта был
установлен форум  Simple Machines (http://www.simplemachines.org),
на котором может зарегистрироваться любой желающий и задать
вопрос преподавателям кафедры.  Обратная связь на сайте также
осуществляется посредством электронного почтового ящика кафедры,
для чего на сайте предусмотрена возможность создать сообщение
непосредственно из WEB-интерфейса.

Меню "Библиотека кафедры" представляет собой структури-
рованный файловый архив, который содержит справочные пособия,
методические указания, а также другие информационные разработки
кафедры. Посетитель сайта, используя вэб-браузер, может загрузить
материалы библиотеки на свой компьютер. Все материалы в файловом
архиве представлены в формате Portable Document Format, что позволяет
получить доступ к содержимому документа с использованием

бесплатного программного обеспечения, находящегося в свободном
доступе, например Adobe Reader, FoxitPDFReader, а также надежно
защитить документ от несанкционированного использования.

Следующим этапом было проведение тестирования скорости
загрузки сайта кафедры Интернет-сервисом Alertsite.com (http://
www.alertsite.com, http://www.alertsite.com/cgi-bin/tsite3.pl?action=
GO&cmd=WebTest&URL=). В качестве сайтов сравнения использовали
сайты известных поисковых систем  (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная скорость загрузки сайта кафедры
технологии лекарств .

Как видно из представленного рисунка, скорость загрузки сайта
кафедры технологии лекарств ЗГМУ близка к скорости загрузки сайтов
сравнения и является вполне удовлетворительной.

Выводы
1. Разработан современный и удобный сайт кафедры технологии

лекарств ЗГМУ , отличающийся компактностью , оперативностью
представления информации и легкостью в использовании.

2. Определено место разработанного сайта в системе дистанционного
образования и подготовки провизоров , обучающихся на заочном
отделении фармацевтического факультета.

3. Благодаря использованию технологий CMS Joomla! сайт является
динамичным, легкомасштабируемым и отвечает основным требо-
ваниям к образовательно-информационным ресурсам сети Интернет.
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УДК 614.78:303.094.7
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПА НАПРАВЛЕНИХ КОРЕЛЯЦІЙНИХ

ФУНКЦІЙ У ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ОЦІНКИ СТАНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 Мохначов С.І.1, Мельниченко М.Г.2

1Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика

2СЕС Шевченківського району м. Києва
Резюме. Запропонований новий підхід до дистанційного визначення стану

навколишнього середовища за допомогою направлених кореляційних функцій .
Стверджується можливість використання статистичних функцій для комплексної
оцінки стану довкілля і перевірки валідності  інформації, що отримується.

Ключові слова: стан навколишнього середовища, направлені кореляційні
функції,  прогностичні індекси,  апроксимація показників стану навколишнього
середовища .

Визначити стан навколишнього середовища в дистанційному фор-
маті при недостатньому дослідженні далеко не завжди можливо. В
той же час проблеми експертних висновків стосовно ризиків забруд-
нення середовища по неповній (а інколи недостатньо точній) інформації
залишаються актуальними. Для вирішення подібних завдань нами
запропоновано використовувати принцип направлених кореляційних
функцій (НКФ). Дослідження проводились на території Шевчен-
ківського району м. Києва. Загальна площа досліджуваної території
складає більше 2,7  тис. га. Серед основних джерел забруднення
атмосферного повітря, перш за все, слід назвати рух автомобільного
транспорту.

На території району проходять транспортні магістралі ,  такі як:

бульвар Т. Шевченка , вулиці Басейна, Червоноармійська, Хрещатик,
Саксаганського, Володимирська, Б. Хмельницького, бульвар Л. Укра-
їнки. Загальна протяжність шляхів становить 148,6км .

Більш детальне уявлення щодо інтенсивності руху на окремих
вулицях регіону можна уявити з рис. 1.

Рис. 1.  Інтенсивність потоків автотранспорту досліджуваного
регіону (центр м. Київа)

Промислових підприємств , що здійснюють значні викиди
забруднюючих речовин в атмосферу, на території Шевченківського
району немає, але у сусідніх районах підприємства викидають цілий
ряд речовин, які розсіюючись охоплюють територію у межах 4x4 км і
6x6 км та дуже забруднюють повітря і цього району.

Матеріалами для аналізу забруднення атмосферного повітря були
щорічні звіти про склад викидів забруднюючих речовин промисловими
підприємствами та викидами автотранспорту, звіти Центральної
геофізичної обсерваторії Держкомгідромету та звіти міської СЕС .
Спостереження за вмістом основних забруднюючих речовин (пил,
двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту) проводились на всіх
стаціонарних ПСЗ міста (рис. 2). При відборі проб повітря проводились
супутні метеоспостереження - вимірювання температури та швидкості
руху повітря і атмосферного тиску. Для подальшого аналізу брались
дані за 15 років вмісту в атмосферному повітрі пилу, двоокису сірки,
окису вуглецю та двоокису азоту (середньомісячні концентрації) зі
стаціонарних постів № 2,  6,  7,  8.  Дані оброблялись за допомогою
традиційного кореляційного аналізу та методів теорії апроксимації.
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Рис. 2. Розташування постів спостереження забруднення в м . Києві

Отримані дані свідчать, що в більшості випадків (табл. 1) можна
отримати досить виразні коефіцієнти кореляції ,  що,  в свою чергу,
дозволяють використовувати валідні рівняння для визначення
показників забруднення в  важкодоступних місцях, а також отримати
інтегральну характеристику  стану довкілля.

Таблиця 1
Кореляційне відношення між пунктами спостереження по

забруднюючим речовинам

Важливо також те, що динамічні характеристики зміни стану
навколишнього середовища також підкорюються відносно простим
статистичним закономірностям і дозволять забезпечити дослідника
потрібною прогностичною інформацією (рис. 3-11, де    -  експери-
ментальні дані досліджень,   - розрахункові дані).

Рис. 3. Зміна концентрації пилу у повітрі по роках на 2 пункті
спостереження

Рис. 4. Зміна концентрації двоокису сірки у повітрі по роках
на  2 пункті спостереження

По пилу По двоокису сірки
Пункти 2 6 7 8 Пункти 2 6 7 8

2 0,60 0,36 0,72 2 0,93 0,83 0,93
6 0,60 0,61 0,43 6 0,93 0,89 0,99
7 0,36 0,61 0,26 7 0,83 0,89 0,89
8 0,72 0,43 0,26 8 0,93 0,99 0,89

По окису вуглецю По двоокису азоту
Пункти 2 6 7 8 Пункти 2 6 7 8

2 0,23 0,22 0,62 2 0,78 0,03 0,48
6 0,23 0,94 0,37 6 0,78 0,02 0,37
7 0,22 0,94 0,35 7 0,03 0,02 0,06
8 0,62 0,37 0,35 8 0,48 0,37 0,06

y = 6E-07x6 - 4E-05x5 + 0,0009x4 - 0,0104x3 + 0,0589x2 - 0,1419x + 0,2083
R2 = 0,8985
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Рис. 5. Зміна концентрації двоокису азоту у повітрі по роках
на  2 пункті спостереження

Рис. 6. Зміна концентрації двоокису сірки у повітрі по роках
на  6 пункті спостереження

Рис. 7. Зміна концентрації окису вуглецю у повітрі по роках
на  6 пункті спостереження

Рис. 8. Зміна концентрації двоокису сірки у повітрі по роках
на 7 пункті спостереження

Рис. 9. Зміна концентрації окису вуглецю у повітрі по роках
на 7 пункті спостереження

Рис. 10. Зміна концентрації двоокису азоту у повітрі по роках
на 7 пункті спостереження
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Рис. 11. Зміна концентрації двоокису сірки у повітрі по роках
на  8 пункті спостереження

Отже, застосування НКФ дозволяє отримувати важливу інформацію
щодо  оцінки стану навколишнього середовища та використовувати її
для дистанційного експертного висновку.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА НАПРАВЛЕННЫХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ
ФУНКЦИЙ В ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мохначев С.И.1, Мельниченко М.Г.2

1Национальная медицинская академия последипломного образования
имени П.Л. Шупика,

2СЭС Шевченкоского района г . Киева
Резюме. Предложен новый подход к дистанционному определению состояния

окружающей среды с помощью направленных корреляционных функций.
Утверждается возможность использования статистических функций для
комплексной оценки состояния окружающей среды и проверки валидности
исходной информации.

Ключевые слова . Состояние окружающей среды, направленные корреляционные

функции, прогностические индексы, аппроксимация показателей состояния
окружающей среды.

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF THE DIRECTED CORRELATION
FUNCTIONS IN REMOTE TECHNOLOGIES OF THE RATING OF THE STATUS

OF THE ENVIRONMENT
Mokhnachov S.I.1, Melnichenko M.G.2

1National Medical Academy of Post-Graduate Education named after P.L.Shupyk
2SES area Shevchenkoskogo of Kiev

Summary. The new approach to remote status analysis of environment with the
help of the directed correlation functions is proposed. The opportunity of use of
statistical functions for a complex rating of environment status and validity of
initial information verification is affirmed.

Key words: A status of the environment, the directed correlation functions, prog-
nosis indexes, approximation of parameters of a status of an environment.
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УДК 614.2:378:811:004
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У

ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Табере В.М.
Національна медична академія післядипломної освіти

ім . П.Л.Шупика
Резюме. У статті висвітлені шляхи інтенсифікації та модернізації процесу

навчання іноземної мови на післядипломному етапі медичної освіти на основі
використання сучасних інформаційних технологій із навчальною метою .

Ключові слова: іноземні мови , сучасні інформаційні технології, Інтернет-
ресурси, мовне середовище.

Професійна спрямованість вивчення іноземної мови сприяє підви-
щенню внутрішньої мотивації, одного із провідних елементів інтенси-
фікації процесу освіти. Аналіз ситуації , котра склалася у системі
навчання іноземної мови у післядипломній медичній освіті , призвів до
визнання викладачами наступних проблем . По-перше, незважаючи на
те, що навчання у післядипломній ланці медичної освіти є орієнтова-
ним на професію лікаря, зміст інформації не завжди є адекватним, а
тексти іноземною мовою не несуть певної актуальної інформації ,
необхідної у контексті сьогоднішнього часу, і тому позбавлені мотивую-
чого ефекту. По-друге, основними навичками мовленнєвої діяльності
в процесі навчання іноземної мови є читання , письмо, говоріння,
сприймання на слух, та слід констатувати, що навчання читання і
перекладу переважає над іншими видами діяльності , а власне
комунікативні вміння у курсантів практично не розвиваються. По-
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третє, курсанти є недостатньо інформованими про специфіку
міжкультурного спілкування.

Метою даної роботи є визначення педагогічних умов модернізації
процесу навчання іноземної мови на післядипломному етапі медичної
освіти на основі використання сучасних інформаційних технологій.

На наш погляд, сучасній освіті властива деяка відмежованість змісту
предмета від реальності та використання знань на практиці. Необхідно
визнати, що, незважаючи на забезпечення навчального процесу
різноманітними автентичними засобами для спеціальних цілей ,
супроводжуваних різними рольовими іграми та аудіозаписами,
відпрацювання навиків проходить у штучному мовному середовищі з
партнерами, для яких англійська мова є такою ж іноземною.

У спеціальних дослідженнях з проблем викладання іноземної мови
часто використовується термін "мовне середовище". Природне мовне
середовище створюється безпосередньо у країні, мова якої вивчається,
у той момент, коли суб'єкт потрапляє у ситуацію вимушеного
використання мови як засобу спілкування для того, аби вижити у
даному оточенні .  Хоча англійська мова як іноземна не наділена
характеристикою життєвої, гострої необхідності її вживання, та існує
досить віддалена перспектива використання її у безпосередньому
спілкуванні, все ж ставлення до англійської мови як до мови політики,
економіки, інформаційних комунікацій у світовому співтоваристві
радикально змінилося.

У зв'язку з цим виникла необхідність створення "штучного мовного
середовища" в умовах закладів післядипломної освіти стосовно галузі
даного дослідження. Досягнення даної цілі  стало можливим завдяки
застосуванню автентичних матеріалів (книг, підручників, періодичних
видань), прослуховуванню аудіозаписів, перегляданню відеофільмів,
використанню ресурсів мережі Інтернет (дистанційне навчання,
електронні ЗМІ, електронна пошта , телемости тощо) з навчальною
метою.

Засоби сучасних інформаційних технологій дали можливість
інтенсифікувати навчальний процес, зробити його більш насиченим,
інформативним, мотивуючим, таким , що забезпечує новий зміст та
формує ціннісне ставлення до вивчення іноземної мови.

До сучасних інформаційних засобів ми відносимо різні навчальні
програми, ресурси всесвітньої мережі Інтернет. У рамках дослідження
був встановлений тісний взаємозв'язок та взаємозалежність між
вивченням іноземної мови та використанням сучасних засобів.

Так,  на теперішній час існує гостра проблема інформаційної
нерівності ,  яка полягає у тому,  що люди,  котрі здатні ефективно

використовувати можливості інформаційного середовища для свого
розвитку, мають значні переваги над тими, хто цього зробити не може.
У структурі даної роботи виділяються три важливих аспекти:

- особистісно-соціальний;
- соціально-економічний;
- геополітичний.
Перший рівень пов'язаний з адаптацією суб'єкта до нового

інформаційного середовища, другий рівень зумовлений національною
політикою країни, пов'язаної з розвитком інформаційного середовища,
і третій рівень детермінований нерівномірністю розвитку самого процесу
розвитку інформатизації в різних країнах та регіонах.

Розглянемо детальніше перший рівень проблеми інформаційної
нерівності.

Щоб зменшити проблему інформаційної нерівності на особистісно-
соціальному рівні , необхідно було надати курсантам можливість
набуття не лише знань, але й способів їх отримання та використання,
котрі б дозволяли ефективно працювати в інформаційному середовищі.

Проблема інформаційної нерівності на особистісно-соціальному рівні
полягає в тому, що суб'єкт не може скористатися ресурсами
інформаційного середовища через відсутність відповідних як умінь,
так і знань, в тому числі знань іноземної мови. Адже беззаперечним
є той факт, що глобальний інформаційний простір, ресурси та знання,
що знаходяться у ньому, представлені переважно англійською мовою.
Тому людина , котра не володіє нею, виявляється у ситуації
інформаційної нерівності . Як показала дослідно-експериментальна
робота, недостатніми є лише знання мови як системи, важлива ще й
готовність курсантів сприймати, перетворювати, оперувати цією
інформацією, для чого необхідним є вміння мислити іноземною мовою.

Таким чином, очевидною стала спрямованість освіти на глибоке
вивчення іноземної мови, якість якого мала б підвищуватися у процесі
інтенсифікації навчання.

Для інтенсифікації процесу навчання іноземної мови вагомим
аспектом є використання сучасних інформаційних засобів, застосування
яких надає додаткові можливості як для викладачів,  так і для
курсантів:

- навчальні програми;
- використання Інтернет-ресурсів для особистісного зростання;
- тестування і контроль;
- засіб проектної діяльності;
- спосіб творчого самовираження;
- засіб для розвитку пізнавальної самостійності курсантів;
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- природне мовне середовище;
- застосування отриманих знань на практиці;
- практика навиків мовленнєвої діяльності;
- засіб підвищення мотивації.
Сучасні інформаційні засоби дозволили викладачам кафедри

використовувати багаточисленні джерела знань як для свого особис-
тісного розвитку,  так і для професійного зростання.  Одним із ресурсів
була електронна пошта, що надає можливість швидкої комунікації з
колегами в межах країни та за кордоном. Всесвітня мережа Інтернет
має практично безмежні можливості для підвищення рівня своєї
компетенції та самореалізації.

Ресурси мережі Інтернет допомогли викладачам певною мірою знайти
заміну для семінарів та курсів підвищення кваліфікації, які не завжди є
доступними та ціннісно навантаженими. Викладачі зверталися до
професійних джерел, де знаходиться інформація про нові видання, періодику,
форуми, навчальні програми тощо; мали змогу отримати консультації,
обмінятися думками з колегами, запозичити нове з педагогічного досвіду,
ознайомитися із новими педагогічними розробками; поспілкуватися
іноземною мовою тощо. Поряд зі специфічною інформацією, викладачі
кафедри були забезпечені можливостями для проектування педагогічної
діяльності та планування ситуацій і завдань для самостійної роботи
курсантів. Таким чином, сучасні інформаційні засоби виступають як
спосіб підвищення професійної компетенції та лінгвістичної креативності
викладача, його особистісного розвитку, самореалізації та самовираження.

Виникла необхідність у забезпеченні викладачів можливістю
продовжувати свою професійну освіту. Мережа Інтернет, таким чином,
стала своєрідним інструментом для викладання англійської мови,
розвитку креативності як викладача, так і слухача.

Інформаційні засоби  у навчанні іноземної мови, особливо ресурси
всесвітньої мережі, створюють природне мовне середовище, занурюючись
в яке, курсант вимушений оперувати англійською мовою, що слугує
певним мотивом для її вивчення. Підвищенню мотивації також сприяє
можливість застосовувати отримані знання та вміння на практиці .

Дистанційне навчання також відкриває нові перспективи навчання
іноземної мови із використанням сучасних інформаційних технологій,
однак потребує необхідного методичного забезпечення. Такий спосіб
навчання може бути використовуваним як доповнення, а не заміна
традиційного навчання іноземної мови.

Таким чином , використання сучасних інформаційних технологій
є засобом стимуляції проектної діяльності курсантів,  котра має своє
вираження у їхній здатності проектувати свою діяльність, тобто

вибудовувати її за схемою пошук - оцінка - вибір - проекція, що призводить
до розвитку їхньої пізнавальної самостійності. Орієнтаційно-ціннісні
технології у процесі навчання іноземної мови реалізуються на основі
використання сучасних інформаційних технологій, де інформаційний
пошук є домінуючим серед механізмів ціннісної орієнтації.
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Вступ
Використання нових інформаційних технологій у процесі дистан-

ційного навчання, за умов кредитно-модульної системи, потребує
перегляду всієї сучасної дидактичної бази: мети навчання, принципів,
методів, форм, засобів навчання, моделі діяльності викладача та студента,
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навчального змісту вивчаємих дисциплін. Зміна умов навчання та
стрімкий розвиток апаратно-технічної бази нових інформаційних
технологій стає підґрунтям для розробки нових засобів навчання .
Кожен автоматизований засіб навчання має свої особливості. Не є
винятком і автоматизована навчальна система (АНС). Саме АНС, на
наш погляд, може стати найбільш оптимальним засобом для
організації дистанційного навчання на всіх його етапах та стати
стартовою площадкою для розробки інтелектуальних навчальних
систем .

Мета статті: розглянути особливості організації дистанційного
навчання із використанням АНС у вищому медичному навчальному
закладі, виділити функції АНС на всіх етапах дистанційного навчання
та основні алгоритми,  реалізація яких є основою для розробки
методичного забезпечення.

Основна частина.
Кредитно-модульна система вносить значні корективи у процес

навчання на всіх його рівнях . Однією з перспективних форм , яка
відповідає принципам кредитно-модульної системи, є дистанційне
навчання. Воно забезпечує навчання на відстані, незалежно від часу
та місця,  тобто  мобільність студента .  Перед викладачем вищого
медичного закладу у таких умовах постає ряд питань: як навчати,
як контролювати знання, як формувати професійні навички, як керувати
процесом навчання, як спілкуватися зі студентом? При цьому незмінним
критерієм залишається висока якість навчання. Таким чином , маємо
протиріччя між новими умовами і вимогами часу та існуючими
підходами до навчання. Вирішити виявлене протиріччя можна шляхом
формалізації нових методик навчання за допомогою засобів нових
інформаційних технологій. Одним з таких засобів є АНС. Ці системи
пройшли довгий історичний шлях становлення у рамках таких наук,
як кібернетика, інформатика, галузеві технічні науки. Подальше
обґрунтування питання застосування цих систем відбувається у
педагогіці.

Автоматизована навчальна система - це засіб програмно-технічного,
навчально-методичного, методологічного, інформаційного та лінгвістич-
ного забезпечення, який допомагає навчати та навчатися, забезпечує
активну навчальну діяльність , керування пізнавальною діяльністю
студентів для досягнення мети навчання, формування навичок загально
дидактичного,  інтелектуального,  організаційного,  інформаційно-
комунікативного  характеру, навичок самостійної роботи, самоконтролю;
визначають міру допомоги при роботі з великим обсягом інформації ,
яка знаходиться у системі й ін. Ядром АНС є авторські системи, які

дозволяють викладачу-розроблювачу заповнювати базу даних  (БД)
системи необхідним , на їхню думку, навчальним матеріалом та
формувати сценарії навчання.   Відмінною рисою автоматизованих
навчальних систем , як окремого класу автоматизованих засобів
навчання, є наявність постійного зворотного зв'язку, який дозволяє
генерувати впливи з боку системи на навчаємого з метою керування
його діяльністю та можливість створення навчальних систем
безпосередньо викладачем, а також "відкритість" АНС та її гнучкість.

Структурно АНС складаються з бази даних та бази знань, блоків
навчаємого, керування навчально-пізнавальною діяльністю, моніторингу
навчальної успішності , формування стратегії навчання , навчання та
контролю. Основними функціями АНС, реалізація яких обумовлена її
структурою є: пошуково-інформаційна, індивідуально-диференційована,
керуюча,  плануюча,  пізнавально-навчаюча,  технологічна ,  цілісна ,
прогнозуюча, контролююча, розвиваюча, діагностуюча.

Побудована структура надає можливість реалізовувати різні види
дистанційного навчання, зокрема - індивідуальне. Основою такого
навчання є протокол, в якому фіксується навчальна активність, якісні
та кількісні характеристики: рівень та результати навчання, множини
вивчених понять з модуля або теми та ін. Аналіз протоколу окремого
студента надає викладачу можливість контролю його навчальної
діяльності. Аналізуючи протоколи групи студентів, викладач отримує
інформацію щодо студенів, які входять до групи ризику, найкращих
студентів, а також перелік понять, вивчення яких викликало утруднення
у більшості студентів. Блок навчаємого є архівом, у якому зберігається
вся інформація щодо студента, який навчається дистанційно.  Це дозволяє
викладачу оперативно реагувати на труднощі, які виникають в процесі
навчання. Основними організаційними формами дистанційного навчання
із застосуванням АНС є практичне заняття, лабораторне заняття,
самостійна робота, круглий стіл, можливо фрагментарне використання
на лекційних заняттях, виконання індивідуально-дослідного завдання.

Наведені форми та види навчання із застосуванням АНС при
організації дистанційного навчання за умов кредитно-модульної
системи, потребують певного методичного забезпечення. Таке методичне
забезпечення є, по суті , формалізацією стандартних та авторських
підходів до навчання з окремих дисциплін, на основі яких формується
сценарій навчання. Тому потребують відображення граф логічної
структури навчальної дисципліни [1], алгоритм відбору змісту
навчального матеріалу [2], алгоритми навчання та самонавчання  з
окремої теми або модуля, алгоритми контролю [3] та самоконтролю,
алгоритм ранжування тестових завдань за рівнями навчання, алгоритм
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формування тезауруса навчальної дисципліни як компонента загальної
бази даних навчального закладу.  Треба зазначити,  що більшість
навчальних дисциплін вищого медичного закладу є чітко структу-
рованими. Тому їх формалізація не повинна викликати труднощів.

Висновки
Таким чином, організація дистанційного навчання потребує

використання певних засобів навчання, одним з яких може бути АНС.
Наявність формалізованого методичного забезпечення з окремих
навчальних предметів, стає підгрунттям для створення електронної бази
методичного забезпечення певного  навчального закладу. Але потребують
подальшого вирішення питання щодо розподілу робочого часу викладача;
координації дій кафедр щодо формування бази методичного забезпечення
закладу на принципах між предметної інтеграції; розробки та адаптації
нових форм навчання до вимог сьогодення; розробка алгоритмів
ранжування успішності студентів. Вирішення зазначених питань
дозволить зробити перший крок до створення інтелектуальних
навчальних дистанційних систем медичного профілю.
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R e s u m e
The article deals with the peculiarities of organization of distance learning with

the use of automated instruction systems in the conditions of credit module educa-
tion. The structure of ALS and its functions are described. Special attention is paid
to the question of methodical support which  is the formalization of standard and
author's methods that gives the possibility to work out training scenario.
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Вступ
Перетворення системи вищої освіти в Україні під впливом приєд-

нання до Болонської декларації вимагає від навчального закладу
підготовки висококваліфікованого, компетентного, конкурентоспромож-
ного спеціаліста, здатного до постійного професійного росту. Згідно з
національною доктриною розвитку освіти та основними засадами
розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу,
виховання творчої особистості, яка б відповідала вимогам сучасного
ринку праці та ефективній роботі на рівні міжнародних стандартів,
неможливе без зростання самостійності та самодостатності особистості
та передбачає індивідуалізацію навчального процесу та посилення
ролі самостійної роботи студентів (СРС) при засвоєнні навчального
матеріалу дисципліни.

Запровадження до навчального процесу медичного університету
норм та положень Болонського процесу призвели до того , що при
вивченні предмету "Медична інформатика" студентові виділено майже
43% навчального часу для індивідуальної та самостійної роботи. Перед
викладачем постає нагальне питання об'єктивності контролю цього
процесу, а також впливу на ефективність вивчення навчальної
дисципліни через керування СРС. Згідно з наказом МОН України
№49 від 23.01.2004 р. та рекомендації Всеукраїнської наради ректорів
з питань педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський
освітній простір, для удосконалення системи забезпечення якості освіти,
а через це - отримання можливостей впливу на навчальну ситуацію,
необхідно впровадження процесу моніторингу, який би відповідав за
безперервний, постійний нагляд за навчальним процесом, та керування
СРС.  Саме цей інструмент забезпечує викладача та студента
необхідною інформацією для прийняття рішень.

Мета дослідження
За допомогою системи проектування SADT відобразити формалі-

зовану структуру моніторингу СРС на рівні концептуальної схеми з
вказівкою чітких зв'язків .

© Васілакін В.В.
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Основний розділ
Якщо проаналізувати літературні джерела ,  то можна знайти

визначення СРС як активної запланованої форми індивідуальної та
колективної діяльності, яка здійснюється під керівництвом викладача,
але без безпосереднього втручання в цей процес, та спрямована на
закріплення навчального матеріалу, формування умінь та навичок для
швидкого вирішення поставлених завдань. Згідно з проектом Концепції
реформування системи підготовки лікарів в Україні, медична освіта в
Україні - її структура, зміст, терміни підготовки та якість - приводяться
у відповідність із державними і міжнародними стандартами та
потребами охорони здоров'я. В контексті євроінтеграції та приєднання
до Болонського процесу, а також відповідно до основних завдань
кредитно-модульної системи організації навчання визначається необ-
хідність збільшення обсягу об'єму СРС . Однак цей вид навчальної
діяльності потребує істотної організаційно-методичної підтримки згідно
з внесенням змін у нормативну базу медичної освіти та поетапного
узгодження навчального процесу з вимогами ЄС і стратегії розвитку
вищої медичної та фармацевтичної освіти.  Структура СРС багато-
профільна та багатофункціональна .  Вона направлена не тільки на
поточну перевірку знань та вмінь студентів, але і на розвиток про-
фесійної компетентності майбутнього лікаря . Для підвищення
ефективності СРС необхідно виконання декілька умов:

- забезпечення правильного поєднання аудиторної та самостійної
роботи;

- розробка методики організації роботи студента в аудиторії та
поза неї;

- забезпечення студентів необхідними навчальними та методичними
матеріалами з метою перетворення самостійної роботи в творчий
процес, що призводить до зростання ролі бібліотеки, як джерела
необхідних інформаційних ресурсів. Саме сучасна бібліотека
здатна задовольнити вимоги сучасної системи навчання, оскільки,
окрім печатних джерел інформації, повинна містити також
електронні джерела інформації (CD-диски, ресурси мережі Інтернет,
фонди електронної бібліотеки);

- контроль за ходом самостійної роботи та інструменти заохочення
студента за якісне виконання самостійної роботи.

Контроль та облік виконання СРС допомагає студентові зробити
самооцінку та самоаналіз своїх досягнень. Головною умовою успішної
діяльності стає усвідомленість та довільність , а також розвиток
рефлексії розумових дій у студентів.

Велика кількість результатів контролю, які отримані викладачем,
потребують детальної обробки для визначення подальшого сценарію
навчання, а також залучення автоматизованих підходів з викорис-
танням комп'ютеру. За допомогою автоматизованих навчальних
систем викладач має змогу не тільки автоматизувати процес навчання,
а також проводити максимально об'єктивний контроль самостійної
діяльності студентів , систематизувати та аналізувати статистичні
показники якості навчання в кожній конкретній групі студентів або
окремого студента. Можливості використання комп'ютерних технологій
в керуванні навчальним процесом наведені в роботах Г.М.Серикова ,
Б.Є.Стариченко та інших .

Вивчення питань керування навчальною діяльністю студента в
системі вищої медичної освіти - важливий фактор в підвищенні її
ефективності та якості. Вирішення цього питання засноване на методах
програмної інженерії .  Враховуючи тенденції розробки методології
проектування комп'ютерних навчальних систем , спостерігається
перенесення акценту з розробки систем програмування на системи
проектування, при цьому головною складовою стає декомпозиція на
окремі класи понять або об'єкти . Одним із початкових етапів
проектування навчальної системи, що є необхідним для виявлення,
класифікації та формалізації відомостей про всі аспекти предметної
області, враховуючи властивості системи, що розробляється, стає
моделювання предметної області.

Аналіз досліджень вчених, які залучені до розробки методології
програмного та інформаційного забезпечення комп'ютерних технологій
навчання в освітній галузі (Черткова О.О. ,  Соммервил І. ,  Буч Г.),
дозволяє визначити ключові положення методології об'єктно-
орієнтованої розробки програмних систем та моделювання предметної
області. Модель предметної області комп'ютерних навчальних систем
відображає головні класи понять (концептуальні класи) або словник
предметної області. Визначення концептуальних класів для комп'ютер-
них навчальних систем за допомогою виявлення іменників та іменних
груп з текстовим описом предметної області може проводитися з
використанням набору взаємозв'язаних сценаріїв,  які описують
використання системи для вирішення деяких завдань. Сучасні
технології розробки спираються на наступні принципи: ітеративність,
модульна архітектура системи, візуальне моделювання, якісна оцінка
продукту під час створення. Реалізація цих принципів при розробці
комп'ютерних навчальних систем повинна здійснюватися з викорис-
танням сучасних систем проектування.
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Матеріали та методи
Для опису концептуальної моделі розподіленої системи моніторингу

СРС нами була вибрана система проектування SADT (Structured Analy-
sis and Design Technique). З точки зору SADT, модель може бути
зосереджена або на функціях системи, або на її об'єктах. SADT-модель
дає повний, точний та адекватний опис системи, який має конкретну
мету, витікаючи із формального визначення моделі в  SADT. Таким
чином, метою моделі стає отримання відповідей на деяку сукупність
питань. Кожна модель має обмеження в своїх відповідях, але немає
обмежень на те,  як і що моделює модель.  Процес моделювання в
SADT включає в себе збір інформації про об'єкт, який досліджується,
документування отриманої інформації та представлення її у вигляді
моделі та уточнення моделі за допомогою ітеративного рецензування.

Отримані результати
Після об'єднання концептуальних класів ,  асоціацій та атрибутів

була побудована узагальнена модель інформаційної системи
моніторингу СРС з курсу "Медична інформатика",  фрагмент якої
представлений на мал.1, 2.

Мал. 1. Загальна модель інформаційної системи моніторингу СРС

 Мал. 2. Розгорнута модель інформаційної системи моніторингу СРС

За допомогою побудованої моделі ми маємо змогу визначити три
складові інформаційної системи моніторингу СРС. По-перше, це модуль
викладача, по-друге - студента, по-третє - автоматизована навчальна
система. Завдяки побудованій моделі можна чітко побачити, яким
чином здійснюється керування модулем, які дані ми маємо на вході і
що повинні отримати на виході, а також, яке методичне забезпечення
допомагає в здійсненні цього процесу.

Модуль "Викладач" отримує керування завдяки вимогам навчаль-
ної програми, які постають перед викладачем, завдяки чому викладач
має змогу застосувати індивідуальні педагогічні методики для формування
сценарію навчання за допомогою автоматизованої системи навчання.
Автоматизована система навчання взаємодіє з модулем "Викладач"
завдяки надсиланню отриманих протоколів тестування, навчальної
активності, що в свою чергу допомагає викладачеві мати чітку картину
процесу навчання та вносити своєчасні корективи до сценарію навчання.
В свою чергу, модуль "Студент" на вході має початкові знання студента
та завдяки отриманню своєчасно скорегованого сценарію тестування
формує криву успішності знань студента з предмету.

Подальша детермінація наведених моделей дозволила виділити та
описати головні модулі та зв'язки в модулях викладача,  автомати-
зованої навчальної системи, студента, які представлені на мал. 3, 4, 5.
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 Мал. 3. Узагальнений модуль викладача

Мал. 4. Узагальнений модуль автоматизованої навчальної системи

Мал. 5. Узагальнений модуль студента

На малюнку 3 можна побачити детермінований модуль "Викладач",
на якому виділяються головні підмодулі, такі як, моніторинговий модуль,
модуль головних понять предметної області , модуль керування
електронною бібліотекою. Внаслідок отримання протоколів навчальної
активності, протоколів тестування та поточного стану кривої успішності
знань студента з предмету, можливо вносити корективи до кривої
успішності студента та визначати поняття предметної області , які
студент засвоїв ,  і такі ,  до яких потрібно ще повернутися,  завдяки
формуванню сценарію навчання та рекомендованої допомоги з
посиланням на матеріали, розміщені в електронній бібліотеці.

Узагальнений модуль автоматизованої навчальної системи, який
відображений на малюнку 4, дозволяє виділити п'ять головних підмодулів.
Завдяки інтерактивній взаємодії між модулем формування сценарію
навчання, модулем формування сценарію тестування, модулем формування
та збереження тестової бази, а також модулем навчання та тестового
контролю, викладач має змогу керувати, та відстежувати виконання дій.

Розглядаючи узагальнений модуль студента , який зображено на
малюнку 5, ми маємо змогу визначити головні підмодулі, такі як, еталонна
модель знань студента, поточна модель знань студента та модуль
порівняння моделей. Еталонна модель знань студента - це відображення
позитивного навчання з засвоєнням всіх головних понять предметної
області. Поточна модель знань студента відображає успіхи в засвоєнні
головних понять предметної області для кожного студента. За допомогою
модуля порівняння моделей викладач має змогу побачити криву
успішності знань студента з предмету, для подальшої корекції цієї
кривої та внесення коректив до сценарію навчання.

Висновки
В результаті розробки була створена концептуальна модель системи

моніторингу СРС та описана за допомогою системи проектування SADT,
завдяки чому здійснюється проектування інформаційно-освітнього
комплексу для навчання студентів за курсом "Медична інформатика"
на основі кредитно-модульної системи.
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SADT, благодаря чему осуществляется проектирование информационно-
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

УДК 681.3:312.2:002.6
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

КОРИСТУВАЧА В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
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2 Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В.П.Комісаренка АМН України

Резюме. Запропоновано оригінальну модель збереження параметрів користувача
медичної інформаційної системи на основі більш ніж десятирічного досвіду її
розробки та впровадження. Названа модель стосується рівня логіки роботи
програми з даними, що до цього часу не привертав уваги дослідників . Використання
моделі дозволяє створювати універсальні програмні продукти , здатні забезпечити
збереження та ефективний аналіз практично необмеженого кола параметрів від
організаційних до наукових.

Ключові слова: медичні інформаційні системи , параметри користувача,
інформаційні моделі.

Вступ
Проблема зберігання та обробки параметрів користувача є типовою

для медичних інформаційних систем . Особливого значення вона
набуває при спробах універсального підходу, тобто розробці систем,
здатних забезпечити інформаційні потоки в клініці будь-якого профілю.
Зрозуміло, що передбачити всі можливі графи, які будуть необхідні
для зберігання та обробки, неможливо на етапі проектування. Саме
тому широко розповсюджена думка щодо принципової неможливості
створення універсальних медичних інформаційних систем [1]. Тим
не менше, спроби вирішення проблеми існують. Найбільш поширеною
є адаптація системи за допомогою розробника , що фактично є не
вирішенням проблеми, а виходом в тій чи іншій конкретній ситуації.
Деякі системи пропонують в своєму складі засоби інтерактивної
модифікації структури бази даних, але такий шлях є складним для
звичайних користувачів , бо вимагає розуміння технічних тонкощів
реалізації, наявності в системі та володіння засобами конструювання
інтерфейсу та звітних форм.  В цілому,  такий підхід вирішує проблему
лише на рівні зручності та швидкості адаптації для спеціалістів, на
відміну від можливостей кінцевого звичайного користувача . Доско-
налих рішень зазначеної проблеми до цього часу не запропоновано,
що стало підґрунтям для виконання власного дослідження.

© Мінцер О.П.1, Болгов М.Ю.2, Омельчук О.В.2
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Принципово задача збереження параметрів користувача є стандарт-
ною для будь-яких систем автоматизації, однак ступінь її актуальності
може бути дуже різним. Так, наприклад, для спеціалізованих систем
обліку, наприклад бухгалтерського, необхідність у додаткових
параметрах здається дуже сумнівною. Реальні медичні інформаційні
системи, навпаки, важко уявити без необхідності збереження та обробки
додаткових профільних граф. Ці передумови визначили один з
напрямків наукового пошуку, а саме розробки оригінального механізму
обліку параметрів користувача та апробації його в діючій системі
TherDep.

Слід зазначити, що система  TherDep не є унікальною спробою
автоматизації ,  зокрема багатопрофільного стаціонару,  однак,  її
принципово відрізняє спрямованість , насамперед, на збереження й
обробку всього різноманіття медичної інформації. Інші подібні системи
передусім забезпечують облік грошових та матеріальних засобів
стаціонару. Цим пояснюється відсутність при їхній реалізації належної
уваги до параметрів користувача. За звичаєм визначаються лише ті,
на необхідність яких вказано замовником. Як результат, іноді , при
дуже великій кількості граф , відсутня необхідна медична повнота і,
саме головне, можливість згодом використовувати нові параметри, а
тим більше автоматизовано їх обробляти .

Матеріал та методи
Дослідження виконувалось на основі медичної інформаційної

системи TherDep [2], яка обслуговує реєстр ендокринних хворих в
Інституті ендокринології .  На даний час реєстр працює більше 10
років, кількість пацієнтів сягає 70 тисяч та щоденно зростає. Зазначимо,
що вже з 2004 р. медична інформаційна система в клініці та поліклініці
Інституту ендокринології охоплює всі головні підрозділи , зокрема
регістратуру поліклініки, приймальне та інші відділення стаціонару,
кабінети ультразвукової діагностики, гормональну та загальноклінічну
лабораторії тощо.

Велика кількість впроваджень в інших різного профілю медичних
закладах України та Росії дозволяє стверджувати,  що винайдені
універсальні моделі, зокрема збереження параметрів користувача, можуть
успішно використовуватись на практиці.

Результати та обговорення
Головною метою створення універсального механізму збереження

й обробки параметрів користувача є забезпечення зручної можливості
налаштування під будь-який профіль клініки. Зокрема , в Інституті
ендокринології існують свої особливості збереження та обробки
медичних даних, які треба враховувати.

Рис. 1. Модель збереження параметрів користувача

Універсальний підхід вимагає незмінними визначати тільки ті
графи, які є загальними для всіх пацієнтів (П.І.П., дата народження,
адреса,  діагноз тощо). Вся додаткова інформація повинна мати
механізми додавання,  корекції та аналізу в залежності від
інформаційних потреб тієї чи іншої медичної установи. Методично
для забезпечення універсальності в системі TherDep використовуються
два підходи. Перший - це відкритий інтерфейс довідкових таблиць,
що є відомим прийомом і широко використовується в інших МІС
(так створені довідкові таблиці діагнозів, аналізів, операцій, обстежень
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тощо). Другий, запропонований нами, механізм так званих
"номінацій". Саме номінації призначені в системі TherDep для
збереження й обробки будь-яких параметрів користувача.

Реалізація збереження номінацій здійснюється за принципом
"підлеглої таблиці", що знімає обмеження на їхню кількість. В п'ятій
версії системи TherDep, що розрахована на облік всієї інформації щодо
пацієнта, включаючи амбулаторні дані, існує шість таблиць номінацій:
мешканців, госпіталізацій, щоденників, обстежень, консультацій і операцій.
Кожна з них прив'язується до відповідної "батьківської" таблиці, що
дозволяє коректно зберігати будь-яку додаткову інформацію. Так,
наприклад, в таблиці номінацій мешканців можна зберігати інформацію
про наявність страхового полісу; в таблиці номінацій обстежень - будь-
які залежні від кожного з них параметри (розміри новоутворень,
тривалості інтервалів, інші особливості); в таблиці номінацій
госпіталізацій - враховувати призначення тощо. Наявність числового
поля (графи) для кожної номінації дозволяє зберігати й обробляти
цифрову інформацію, у тому числі, з дрібною складовою. Весь перелік
номінацій та їх призначення цілком визначаються користувачем, що
дозволяє визнати створення оригінального універсального механізму
збереження та обробки необмеженої кількості додаткових параметрів у
вигляді рубрик. При цьому, що дуже важливо, забезпечується можливість
використання всіх наявних в системі можливостей щодо друкування
та аналізу даних.

Запропонована модель збереження параметрів користувача наведена
у схемі. З неї видно, що 6 типів номінацій обслуговують кожна свою
таблицю даних. Саме такий (розподілений) підхід є принциповою
особливістю моделі та створює підґрунтя щодо універсальності. Спроби
пов'язувати всі параметри користувача з будь-якою окремою таблицею
не дозволять відбивати ті чи інші дані в коректній залежності. Так,
наприклад,  деякі параметри комп'ютерної томографії ,  якщо їх
пов'язувати напряму з амбулаторною карткою пацієнта ,  будуть
викликати неоднозначність, а саме: до якої з декількох комп'ютерних
томографій вони належать? Якщо продовжувати цю (хибну) лінію
проектування, то можна запропонувати зберігання дати чи коду
обстеження,  але це буде яскравим зразком ненормалізованої бази
даних. Тому одне з важливих правил нормалізації стверджує, що будь-
яка інформація не повинна дублюватися в декількох місцях. В
наведеному випадку створюється можливість внутрішнього протиріччя:
в номінаціях можлива наявність дати чи коду обстеження, якого не
має в самій таблиці обстежень. Підтримка цілісності при цьому зазнає

невиправданого навантаження, починаючи з інтерфейсу програми та
закінчуючи контролем на рівні внутрішньої логіки бази даних.

В запропонованій моделі збереження параметрів користувача нема
жодних проблем з інтерпретацією різних даних чи дублюванням
інформації, бо зберігається виключно рубрика номінації та число. Вся
інша інформація,  наприклад,  дата та лікар обстеження,  дати
госпіталізації та виписки,  рубрика та час операції,  залишаються на
своїх місцях та завжди можуть однозначно бути пов'язані з тими чи
іншими номінаціями, що регулярно вимагаються при створенні
медичних документів та аналізі даних.

Слід також зауважити, що перелік з шести таблиць даних, до яких
прив'язуються номінації, не є випадковим. Він розкриває суть моделі.
Саме представлена у такому вигляді медична інформація може бути
ефективно доповнена відповідними номінаціями. Так, наприклад,
таблиця обстежень за своїм інформаційним змістом використовується
для всіх тих методів обстежень, які мають текстовий протокол та
заключення (ультразвукове дослідження, комп'ютерна томографія,
рентгенографія, електрокардіографія тощо). Саме наявність текстових
даних є однією з головних передумов додавання таблиці номінацій,
де можна зберігати рубриковану інформацію та числові дані .  В той
же час, відсутня в переліку таблиця аналізів не вимагає створення
таблиці номінацій, бо за своїм призначенням вона використовується
лише для тих аналізів (обстежень), результатом яких є одне числове
значення. В такому вигляді медична інформація вже є достатньо
дискретною і може бути використана для універсального аналізу без
додаткових зусиль.

З наведених міркувань витікає, що термін "обстеження" в медичній
інформаційній системі має своє тлумачення і повинен
використовуватись лише для тих типів обстежень , результати яких
мають текстовий вигляд. Всі обстеження з числовим результатом, за
термінологією МІС , є "аналізами". На практиці медики широко
використовують термін "виконані обстеження", який розуміє під собою
весь спектр від огляду хворого до сучасних методів візуалізації.  В
той же час деякі види обстежень, наприклад "цитологічні", зазвичай
називають "аналізами". Таким чином, розуміння методологічних
підходів до збереження медичних даних відіграє дуже важливу роль
не тільки на етапі розробки МІС,  але і на етапі практичного
впровадження та використання медичним персоналом . Нечітке та
неповне уявлення щодо призначення таблиць даних може стати на
заваді успішного використання вельми досконалої МІС .
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Незважаючи на зручність рубрикації інформації ,  особливо для
наступного аналізу, деяка первинна медична інформація може бути
збережена тільки у вигляді тексту, про що вже йшлось. До такої
інформації відносяться, зокрема, протоколи операцій та обстежень,
патогістологічні висновки тощо. З технічної сторони, існує стандартна
проблема ,  пов'язана з обробкою текстової інформації ,  яка має своє
вирішення в системі TherDep у вигляді моделі формалізації текстових
даних, що дозволяє значно полегшити та прискорити заповнення
текстових граф та підвищити ефективність наступного аналізу за
рахунок уніфікації формулювань. Залишається лише одна проблема:
ту інформацію, яку необхідно зберігати як у текстовому виді, так і у
вигляді номінацій, потрібно вводити двічі. При активному використанні
номінацій дублювання даних стає серйозним  недоліком, який віднімає
додатковий час та є ще одним джерелом помилок .

В останній версії системи TherDep вже впроваджено розроблений
механізм автоматичного додавання номінацій [3], який дозволяє
практично не відчувати "незручностей" та уникнути подвійного
введення інформації. Принцип його роботи полягає в тому, що зміст
текстової графи контролюється на предмет наявності в ній визначених
користувачем текстових фрагментів . Зрозуміло, що перелік цих
ключових слів та/чи фраз необмежено по кількості та змісту. Кожного
разу, при зміні текстової графи, розміщення номінацій, поставлених у
відповідність ключам, відбувається автоматично (без участі і навіть,
при необхідності, без знання про це користувача).

Таким чином, за допомогою розробленої моделі можна забезпечити
збереження та аналіз практично необмеженого кола параметрів
користувача від організаційних до наукових.

Висновки
1. Розроблена модель збереження параметрів користувача ефективно

вирішує проблему збереження та аналізу практично необмеженого
кола спеціальних даних .

2. Використання розробленої моделі параметрів користувача
(номінацій) є необхідною складовою будь-якої універсальної МІС.

Список використаних джерел
1. Медицинские информационные системы. Гусев А.В., Романов Ф.А.,

Дуданов И.П., Воронин  А.В./ ПетрГУ, 2005. - с. 404.
2. Болгов М.Ю. Автоматизация медицинских учреждений (Руководство

пользователя TherDep5) // Куприянова , 2006. - с. 464.
3. Применение универсальной медицинской информационной системы

TherDep5 для решения узкопрофильных задач. Болгов М.Ю., Омель-
чук А.В., Демченко Н.П., Янчий И.Р. // Наукові праці V конференції
з міжнародною участю "Інформаційні технології в охороні здоров'я
та практичній медицині", Київ 16-18 червня, 2005: с. 26-28.

k-minf05@nmapo.edu.ua

УДК 65.011.56:519.23:616
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ РАЗНООБРАЗНЫХ

ПРОЦЕССОВ В КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
Баранник С.И.1, Прокопчук Ю.А.2, Безрук Н.Г.1

1Днепропетровская государственная медицинская академия,
2Приднепровский научный центр НАН Украины и МОН Украины

Ключевые слова: жизненные циклы, моделирование, интеллектуальная
медицинская система , экспертиза качества .

Введение . Организм человека относится к классу "сложных
систем". Принципиально важным является утверждение, что для таких
систем невозможно ставить и решать задачи управления с полной
формализацией поведения объекта управления, полной формальной
моделью органа управления , количественным представлением целей
управления и других компонентов, участвующих в процессе управления.
Перечислим основные обстоятельства , на которые опирается данное
утверждение:

- потребность в корректировке цели управления и критериев
оценки эффективности управления в зависимости от поведения
(состояния) активной внешней среды;

- невозможность представления цели управления только количест-
венными отношениями;

- необходимость качественного восприятия и творческой
переработки информации;

- невозможность установить количественными отношениями
некоторые существенные изменения состояний, функций, свойств,
характеристик объекта управления.

Практическая невозможность иметь или переработать в целях
анализа "всю информацию" о состоянии пациента, о внешней среде, об
их взаимосвязях,  а также невозможность учитывать изменения в
полном объеме приводят к фактическому управлению состоянием
здоровья в условиях значительной неопределенности. Наличие
человеческого звена (врача, медсестры, пациента) в контуре управления
приводит к систематическому использованию актов творчества, актов
принятия решений в условиях неопределенности (на основе интуиции,
© Баранник С.И., Прокопчук Ю.А., Безрук Н.Г.
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неформализованного опыта, аналогий и т.п.). В такой ситуации
использование математического аппарата требует особого внимания, как
в выборе конкретных математических средств, так и использовании
полученных математических результатов. Преобладающим становится
аппарат дискретной математики (формальные языки, логические системы
и т.д.). В связи с этим, особенно на этапе предварительного поиска идей,
принципов и тенденций управления, требуются "качественные" средства
управления. Такие средства должны быть наглядными, содержательно
понятными, быстро и достаточно однозначно понимаемыми представи-
телями различных специальностей (врачей, кибернетиков и т.д.). Кроме
того, эти содержательные средства поиска управляющих воздействий
должны допускать уточнения до точных математических зависимостей.
Основу предлагаемых средств составляют жизненные циклы (ЖЦ) и
отношения между ними. Жизненный цикл применим к процессу любой
природы и представляется кривой в геометрии (при графическом
изображении) с содержательно интерпретируемой системой координат.
ЖЦ может иметь также словесное описание или представляться в виде
ориентированного графа.

Цель исследований. Цель исследований состояла в рассмотрении
средств формального моделирования жизненных циклов (ЖЦ) разнооб-
разных процессов в клинических задачах. В первую очередь интересо-
вали ЖЦ параметров состояния органов и систем человека , ЖЦ
параметров состояния активной внешней среды, ЖЦ патологических
процессов и ЖЦ лечебно-диагностических процессов (ЛДП).

ЖЦ параметров состояния изучаемой системы и активной внешней
среды представляет собой описание динамики изменения результатов
каждого из интересующих врача тестов {t(t)}. ЖЦ патологического
процесса характеризуется либо совместной динамикой заключений
{d(t)} и прогнозов {h(t)}, либо динамикой показателя интенсивности
патологического процесса  (t). ЖЦ программы лечения и реабилитации
определяется динамикой смены мероприятий программы - {r(t)}.

Материал и методы. Материалом для исследований послужили архивы
электронных медицинских карт [1], результаты врачебной экспертизы, а
также публикации на рассматриваемую тему. Методы исследований
состояли в разработке математических и информационных моделей ЖЦ,
разработке программного обеспечения для работы с ЖЦ.

Полученные результаты . Для удобства моделирования приняты
следующие обозначения:

{t} - множество названий тестов без указания результатов и времени
проведения;

{t}t или {t(tк)} - множество названий тестов, проводимых в какой-

либо конкретный момент времени t или tk;
{t(t<tк)} - множество названий всех тестов, проводимых до момента tk;
{t}- множество результатов тестов без указания времени проведения;
{t}t или {t(tк)} - множество результатов тестов, полученных в момент

времени t или tk;
{t(t<tк)} - множество результатов всех тестов, полученных до момента

времени tk;
{t(t)} - циклограмма проведения тестов  (указываются моменты

начала и окончания проведения тестов без указания результатов);
{t(t)} - динамика результатов тестов.
Относительно мероприятий программы лечения и реабилитации:
{r} - перечень названий лечебных мероприятий без указания времени

проведения;
{r}t или {r(tк)} - множество названий мероприятий, проводимых в

какой-либо конкретный момент времени t или tk;
{r(t<tк)} - множество названий всех мероприятий, проводимых до

момента времени tk;
{r(t)} - циклограмма проведения реабилитационных мероприятий;
{r(t)} - динамика интенсивностей (доз) воздействия на организм

(облучение, физиопроцедуры и т.д.) и/или динамика концентраций
лекарственных веществ в организме.

Относительно заключений:
{d} - множество заключений без привязки ко времени;
{d}t или {d(tк)} - множество заключений, установленных в какой-

либо конкретный момент времени t или tk;
{d(t<tк)} - множество заключений, установленных до момента

времени tk;
{d}t или {d(tк)} - множество степеней тяжести заключений

(диагнозов) в какой-либо конкретный момент времени t или tk;
{d(t)} - циклограмма заключений (указывается время постановки

и снятия заключения);
{d(t)} - динамика тяжести каждого заболевания.
Значение времени t может выбираться из разных доменов, например:

{t(tк)}=  {t(На 3-и сутки после операции)}; {r(t<tк)} = {r(До госпита-
лизации)}; {d(tк)}= {d(В детском возрасте)}; {d(tк)}= {d(В момент
выписки)}  и т.д. Типичными примерами использования ЖЦ в клини-
ческой практике являются: "Температурный лист", "Лист назначений",
"Лист уточненных диагнозов" и т.д.

Средством эффективной визуализации ЖЦ процесса лечения и
реабилитации является план под названием "Критический путь" (КП).
ЖЦ КП может поддерживать не только общую программу оказания
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помощи, но и отдельные ее виды: сложные манипуляции, диагностику
определенных синдромов и пр. В общем случае можно записать:

ЖЦ КП = Èk=1,K <{t(t)}, {t(t)}, {r(t)}, {d(t)}, {p(t)}>k È {mdev} È {IndQ},
где {p(t)} - множество контрольных точек; {mdev} - механизмы

выявления и регистрации отклонений; {IndQ} - индикаторы качества
медицинской помощи; индекс k может означать день, неделю, месяц и
т.д. Пример плана мероприятий ЖЦ КП в  k - й послеоперационный
день (после операций на желудочно-кишечном тракте):

<{t(t)},{t(t)},{r(t)},{d(t)},{p(t)}>k = {контроль раны/повязки каждые
__ ч; контроль функции кишечника каждые _ ч; контроль дренажа
каждые _ ч; измерение температуры каждые _ ч; исследование системы
органов дыхания каждые _ ч; оценка лабораторных данных; оценка
инструментальных данных (p1 = сатурация кислорода более _%);
консультации __; медикаменты __; диета _}.

Показатель сатурации кислорода специально выделен и служит
"контрольной точкой" (p1). Примеры других контрольных точек: "на
3-й день - наличие кишечных шумов", "на 4-й день - прозрачность
легочных полей и отсутствие ателектазов". Подобные контрольные
точки повышают степень безопасности пациента и снижают риск
отклонений. Приведенные выше мероприятия могут быть синхрони-
зированы при графическом изображении.

Сравнение ЖЦ реального процесса (состояния пациента - {t(t)}) и
ЖЦ КП в контрольных точках {p(t)} позволяет врачу и интеллектуаль-
ной системе (ИС) с помощью механизмов {mdev} выявить отклонения -
{dev(t)}. Отклонения могут быть зарегистрированы в следующем
массиве (учетной форме):

{dev(t)} = {выявленное отклонение __; тип отклонения __; дата (и
время) отклонения __; гипотезы о причинах отклонения (формирует
ИС); истинная причина (заполняет врач); предпринятые действия __;
дата и время устранения _}.

Массив {dev(t)} является частью электронной медицинской карты
пациента .

Выводы. Моделирование ЖЦ позволяет определить необходимую
функциональность программного обеспечения, на базе которого могут
строиться, в частности, системы автоматизированной экспертизы
качества медицинской помощи.
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В последние годы невозможно представить работу практикующего
врача без использования компьютерного программного обеспечения (КПО)
и медицинских баз данных (МБД). Все известные версии КПО и МБД
можно условно разделить на две группы: универсальные [1,2] и
узкопрофильные (специализированные) [3-5]. Однако, несмотря на
преимущества того или иного программного продукта любой из указанных
групп, в ряде случаев пользователь (практикующий врач, научный
медицинский работник) достаточно часто сталкивается со следующей
проблемой: достаточно сложно без изменения программного продукта
внести изменения в структуру того или иного документа, дополнить базу
данных новым документом или шаблоном с учетом нужд и требований
конкретного лечебно-профилактического учреждения и самого
пользователя. Указанные обстоятельства и анализ собственного опыта
[6,7] привели нас к мысли о необходимости создания системного
программного продукта (СПП), удовлетворяющего потребностям любого
пользователя, в не зависимости от структуры построения МБД.

Цель исследования. Создание системного программного продукта
для работы с различными медицинскими базами данных.

Материалы и методы.
Создание МБД , описание ее структуры и накопление данных  -

основные принципы работы СПП "KORONIDA". Ключевым моментом,
отличающим СПП "KORONIDA" от большинства решений в области
создания и ведения МБД , является гибкая настройка структуры
хранимой информации. В СПП "KORONIDA" реализована идея отказа
от "жестко" спроектированных баз данных , изменение структуры
которых требует вмешательства разработчиков программного продукта.
Используя инструментарий СПП "KORONIDA", конечный пользователь
самостоятельно может модифицировать структуру и представление
информации в МБД.

СПП "KORONIDA" поддерживает возможность ведения нескольких
МБД .
© Калиновский Д.К., Матрос-Таранец И.Н., Пономаренко А.Г., Пристром М.В., Ченгарь О.В.
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СПП "KORONIDA" также обладает достаточно развитыми
возможностями администрирования. Защита информации реализована
на разделении доступа пользователей как к различным информацион-
ным сущностям системы (документы, справочники и т.д.), так и к
действиям, которые пользователь может совершать над информацией
базы данных (просмотр, добавление, редактирование, удаление и т.д.).
Кроме этого, пользователь, выполняющий роль администратора, может
самостоятельно выполнять резервное копирование данных , восста-
новление базы данных в случае возникновения аварийных ситуаций,
создавать и удалять базы данных, устанавливать обновления,
поставляемые разработчиками.

СПП "KORONIDA" имеет многооконный интерфейс, содержит
механизмы разрешения блокировок информации при попытке
одновременного доступа нескольких пользователей, поддерживает
широкие возможности фильтрации информации.

Любую информацию можно экспортировать в другие форматы
(текстовый, гипертекстовый, формат MS Excel) для дальнейшей
обработки и анализа.

Для организации более эффективной и удобной работы пользователя
в СПП "KORONIDA" разработана подробная контекстная справка и
документация.

В качестве сервера баз данных используется система управления
базами данных (СУБД) Firebird 2.0, осуществляющая доступ к данным
по технологии клиент-сервер. Firebird (www.firebirdsql.org) является
бесплатно распространяемой и постоянно развивающейся СУБД .

При работе с СПП "KORONIDA" множества пользователей в сети
на одном из компьютеров выполняется установка серверной части
системы,  а на остальных компьютерах устанавливается клиентская
часть. При локальной работе с СПП "KORONIDA" устанавливается
только серверная часть системы.

Системные требования: ОС Windows 2000, XP; оперативная память
на компьютере-сервере - 512 Мб (рекомендуется 1Гб), для клиентского
компьютера - 256 Мб (рекомендуется 512 Мб); место на жестком
диске зависит от размера используемых баз данных  (серверная часть
без учета размера баз данных занимает около 30 Мб, клиентская -
около 10 Мб).

Результаты и обсуждение.
СПП "KORONIDA" является конструктором, с помощью которого

пользователь может гибко настроить формат хранения необходимых
данных. Данные в системе представлены в виде цепочки документов,
отражающих все этапы лечения. Все типы документов создаются и

настраиваются пользователем. Система предусмотрена для работы как
одного пользователя с локального компьютера, так и для одновременной
работы множества пользователей в локальной сети. Базовая функцио-
нальность системы не имеет ограничения на профиль врача .

Функционально в системе можно выделить три основные части:
конфигурация системы, администрирование системы и непосредственная
работа с данными.

Конфигурация системы представляет собой конструктор, с помощью
которого пользователь настраивает представление данных в системе.
Администрирование системы подразумевает ряд действий по безопас-
ности и обеспечению корректной работы системы в целом . После
конфигурации системы пользователи начинают непосредственную
работу с данными, т.е. ведение информации в соответствии с правилами
и логикой медицинского учреждения, отраженными в конфигурации.

Основным понятием в конфигурации системы является элемент
системы. Элементами в системе представлены все сущности, которыми
оперируют пользователи при работе с данными. Элементы делятся на
базовые и пользовательские.

Базовые элементы - это элементы, которые уже существуют в системе
до начала конфигурации системы пользователем. В базовые элементы
заложена определенная функциональность,  которая наследуется
пользовательскими элементами, созданными на их основе. Пользова-
тель не может удалить базовые элементы . Система оперирует следу-
ющими базовыми элементами: пациент; документы; справочники.

Пользовательские элементы создает пользователь системы , который
занимается конфигурацией, на основе базовых элементов. В системе
элементы представлены в виде иерархического дерева, где все добав-
ляемые пользовательские элементы являются дочерними по отношению
к базовым элементам  (рис.1).

Рис.1. Дерево элементов.



125

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVIІІ Випуск XVІIІ124

Для каждого элемента системы пользователем определяются поля.
Поля элемента описывают свойства элемента, т.е. формат данных, с
которыми будет работать пользователь (рис.2). Поля элемента могут быть
собраны в некоторые логически обоснованные группы с помощью секций.

Рис.2. Создание поля элемента для справочника

В системе поддерживаются следующие типы полей: число; строка;
дата; время; выбор из справочника ; вычисляемое. В полях типа
"Число", "Строка", "Дата" и "Время" хранятся числа (целые или
дробные), текст, значения даты и времени соответственно. Для поля
типа "Выбор из справочника" определяется справочник, созданный на
основе базового элемента "Справочники", и поле справочника, значения
которого будут выбираться. Кроме этого, базовый элемент "Пациент"
также может выступать в качестве справочника. Для поля типа
"Вычисляемое" определяется одна из доступных в системе функций.
В качестве входных параметров функции принимают значения других
полей этого элемента , которые указываются при настройке

вычисляемого поля , и возвращают некоторый результат. Такие
функции заложены в систему разработчиками и не могут быть
добавлены или изменены пользователями.

Элемент с определенными для него полями является описанием
некоторой структуры данных. Непосредственно данные заносятся в
экземпляры элементов. Экземпляры элементов представлены в системе
в виде реестров. Реестр представляет собой таблицу, в которой строками
являются экземпляры элемента , а столбцами - поля, определенные
для данного элемента (рис.3). В системе иерархическое дерево
элементов транспонируется в главное меню, которое имеет идентичную
древовидную структуру. При выборе одного из элементов в главном
меню открывается реестр этого элемента .

Рис.3. Реестр полей элемента  "История болезни"

Экземпляром элемента  "Пациент" является карточка пациента  -
общая информация о пациенте, независящая от причины его обращения
к врачу. Экземпляры элементов, созданных на основе базового элемента
"Документы", представляют собой некоторые документы, содержание
которых определяется конфигурацией полей. Экземпляры элементов,
созданных на основе базового элемента  "Справочники", являются
строками списка , из которого пользователь делает выбор , когда
заполняет поля с типом  "Выбор из справочника".

Комплект документов - это механизм группировки нескольких
документов разных типов для одного пациента. Комплекты документов
необходимы для более структурного хранения документов . Один
комплект отражает весь процесс лечения , который связан с одним
обращением пациента к врачу. Кроме этого, использование этого
инструмента системы позволяет включить механизм зависимостей
полей документов, который описан ниже. Название комплекта
генерируется системой автоматически и содержит неповторяющийся
номер и дату создания комплекта.
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Рекомендуемая схема работы пользователя в сконфигурированной
системе следующая. При обращении пациента в медицинское учреждение
в реестре пациентов создается новая запись или находится существующая,
если пациент обращается не в первый раз. Для пациента создается комплект
документов - по одному экземпляру документа каждого типа (экземпляру
элементов, созданных на основе базового элемента "Документы"). Все
документы не содержат никакой информации, кроме ссылки на пациента
и номера комплекта, и заполняются данными в процессе лечения.

Зависимость полей документов - это группа полей различных
документов, значения которых синхронизируются в рамках одного
комплекта. Другими словами, если значение одного из полей, входящих
в зависимость,  изменилось,  значения других полей из зависимости
станут равными этому значению. Зависимости снимают необходимость
повторного ввода информации в различных документах. Часто
некоторые данные проходят сквозь всю цепочку документов, и
изменение этих данных в одном из документов должно приводить к
изменению в других документах во избежание рассогласованности .
Зависимости работают при следующих условиях: все поля, входящие
в зависимость , должны быть одного типа ; в зависимость не могут
входить поля с типом "Вычисляемое"; значения полей синхронизи-
руются только в пределах одного комплекта; механизм зависимостей
срабатывает только для неблокированных документов (рис.4).

В системе предусмотрено два направления администрирования:
администрирование внутри системы; администрирование сервера баз данных.

Рис.4. Зависимость с типом  "Выбор из справочника"

Администрирование внутри системы включает в себя ведение
списка пользователей, которые имеют право работать в системе, а
также определение доступа пользователей к элементам системы и
различным действиям над ними. Под действиями понимается создание,
изменение или удаление экземпляров элементов, работа с комплектами
и прочее. Пользователи системы определяются своим логином и
паролем , с помощью которых они заходят в систему (рис.5). Для
пользователей может быть установлен один из признаков суперпользо-
вателя: администратор или конфигуратор. Администраторы получают
доступ к администрированию системы и сервера БД, конфигураторы -
к описанию элементов, полей, зависимостей и другим действиям ,
связанным с конфигурацией системы. В системе также ведется журна-
лизация изменений ,  что позволяет отслеживать,  когда и кем было
изменено любое значение любого поля. Кроме этого, суперпользователи
системы могут заблокировать/разблокировать любой экземпляр любого
элемента . После блокировки экземпляра элемента никто не может
изменить значения этого экземпляра или удалить его.

Рис.5. Окно авторизации при входе в систему

Система позволяет работать с несколькими базами данных . Все
эти базы данных управляются сервером баз данных. Сервер баз данных
- это компьютер, где данные из всех баз хранятся физически. Для
доступа к серверу баз данных задается пароль доступа ,  который
является одинаковым для всех баз.  Этот пароль не следует путать с
паролями пользователей.

Администратор на сервере баз данных может выполнять следующие
действия: создание новой базы данных; удаление существующей базы
данных; изменение пароля доступа к серверу баз данных; резервное
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копирование базы данных; восстановление базы данных из ранее
созданной резервной копии.

Апробация СПП "KORONIDA" на кафедре хирургической стома-
тологии Донецкого государственного медицинского университета
им.М.Горького показала возможность эффективного его использования
для создания МБД в челюстно-лицевой хирургии и травматологии,
телемедицине.

Выводы
1. Создан системный программный продукт "KORONIDA", функцио-

нально состоящий из трех основных частей: конфигурации системы,
администрирования системы и непосредственной работы с данными.

2. Базовая функциональность системы не имеет ограничения на
профиль врача, предусматривает администрирование как внутри
системы, так и администрирование сервера баз данных, позволяет
работать с несколькими базами данных.

3. Проведенная апробация системного программного продукта показала
возможность эффективного его использования для создания МБД
в челюстно-лицевой хирургии и травматологии, телемедицине.
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Вступление. Медицина, основанная на доказательствах (Evidence-
based medicine), - это совокупность методологических подходов к
проведению клинических исследований, оценке и применению их
результатов  [1].

Международная система доказательной медицины стремительно
развивается:  с момента ее становления в начале 90-х годов и по
настоящее время число центров, монографий и форумов по проблеме
значительно возросло. Конструктивизм подобного подхода к медицинс-
ким проблемам заключается в следующем :  потенциальные возмож-
ности доказательной медицины позволяют дополнить интуицию и
квалификацию врача, мнения авторитетных экспертов и рекомендации
популярных руководств и справочников новейшей и достоверной
информацией о наиболее эффективных , безопасных и экономичных
современных подходах к лечению на государственном, региональном,
популяционном, субпопуляционном и индивидуальном уровнях,
способствуя выбору оптимального варианта решения в каждом
конкретном случае [2].

Безусловно, на пути внедрения научно-обоснованной медицинской
практики есть немало трудностей и барьеров, основными из которых
являются следующие:

- большинство практических врачей не владеют принципами
критической оценки публикаций, их пугает сложность овладения
такими навыками.

- люди предпочитают быстрые и простые ответы. Медицинские
руководства в виде "поваренных книг" с однозначными и
простыми рецептами имеют свою привлекательность . Научно-
обоснованная медицинская практика требует дополнительных
затрат времени и сил, что может ощущаться врачом в качестве
"отвлечения" от основной деятельности.

- существует много клинических ситуаций, для решения которых
не хватает научно-обоснованных фактов.

- у многих врачей нет достаточной мотивации, чтобы менять свои

привычки [3].
Тем не менее, в информационно насыщенном западном мире

принципы научно-обоснованной медицинской практики получили
широкое распространение [4]. Одним из методов внедрения научных
исследований в практическое здравоохранение является создание
клинических руководств, диагностических и лечебных алгоритмов и
стандартов ведения больных. Степень доказательности материалов ,
используемых при формулировании подобных рекомендаций,
ранжируется в соответствии с определённой разработанной системой.
Однако, в   конечном итоге практика доказательной медицины
предполагает сочетание индивидуального  клинического опыта и
оптимальных доказательств, полученных путем систематизированных
исследований с применением статистических процедур [5, 6].

В последние годы в отечественной медицине отмечается явная
тенденция к более широкому использованию проверенных методов
лечения, эффективность которых доказана в адекватных клинических
исследованиях. Отражением этой тенденции являются попытки
стандартизации подходов к  лечению распространённых заболеваний,
в том числе - хирургических [7].

Цель исследования - используя принципы доказательной медицины
разработать алгоритмы и стандарты диагностики и хирургического
лечения осложнённых форм панкреатита .

Материалы и методы. С учётом принципов доказательной медици-
ны на основе обследования и лечения 1436 больных панкреатитом ,
находившихся на  базе кафедры хирургии с курсом гнойно-септической
хирургии Запорожской медицинской академии последипломного
образования, разработаны алгоритмы и стандарты диагностики и
хирургического лечения указанной патологии.

Конкретные цели и проверяемые гипотезы исследования предпола-
гали поиск ответа на следующие вопросы:

а) уменьшается ли летальность, частота осложнений, повторных
операций, рецидивов при использовании разработанных стандар-
тов и способов диагностики и лечения?

б) сохраняется ли функция ПЖ и улучшается ли качество жизни
при использовании разработанных стандартов и способов лечения
в сравнении с традиционными?

База данных составлялась в программе "Exсel" согласно первичной
документации по выпискам из историй болезни пациентов в динамике
лечения. Статистические процедуры и методы анализа данных при
сравнении групп по основным и дополнительным критериям оценки
последовательно включали: описание данных , сравнение данных,
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изучение отношения данных. Статистические расчёты выполнялись с
использованием программного пакета для статистического анализа
данных "STATGRAPHICS Plus for Windows 7.0".

Результаты исследований. Протокол исследования включал его
обоснование, цели, описание дизайна , критерии включения и
исключения, методологию, процедуры , методы анализа , график
клинического испытания. Объективность оценки результатов
исследований и лечения обеспечивали предупреждением возникновения
смещения в оценке результатов клинико-лабораторных, иммуноло-
гических, гистологических и других исследований и исходов лечения
(смещение вследствие подозрения и смещение вследствие ожидания).

Подбор больных для исследования осуществляли с учётом периода ,
фазы, клинической формы заболевания. Исключали больных с резко
отличительными характеристиками (тяжёлые хронические сопутствующие
заболевания, кроме сахарного диабета, возраст старше 80 лет, рак
поджелудочной железы (ПЖ). Различие между больными по другим
признакам (курению, употреблению алкоголя, срокам поступления,
наличию инфекционных осложнений и т.д.) устраняли с помощью
вычислительных методов. Вероятность развития изучаемых событий
оценивали в процентах с переносом на генеральную совокупность по
имеющимся выборочным данным с помощью доверительного интервала.

Для минимизации центростремительного смещения, смещения
вследствие популярности, смещения вследствие фильтрации, смещения
вследствие доступности диагностики метод набора включал
госпитализацию больных, проживающих в г.Запорожье и области,
других областях Украины вне зависимости от социального, семейного
статуса, географических, национальных факторов, применённых ранее
методов лечения, сроков с момента заболевания и других факторов.

Использовали испытанные и утвержденные методы оценки и
классификации: для оценки тяжести течения панкреатита и
распределения больных по группам в остром периоде - клиническую
классификацию Атланты 1992 года [8], критерии Ranson, в хроническом
- классификацию А.А. Шалимова [9]. Для изучения состояния больного,
структуры и функции ПЖ в отдалённом периоде использовали
лабораторное и инструментальное обследование (ультразвуковое
исследование, по показаниям - эндоскопическую ретроградную
панкреатохолангиографию, компьютерную томографию), исследование
С-пептида крови, фекальной эластазы-1 (ФЭ-1), оценку качества жизни
методом анкетирования по С.Ф. Багненко и соавт. [10].

В качестве основных критериев оценки эффективности лечения

использовались доля больных с послеоперационными осложнениями,
повторной операцией, рецидивами осложнений панкреатита , а также
летальность (общая, послеоперационная, неоперированных); допол-
нительных критериев - интегральный показатель качества жизни в
отдалённом периоде, содержание ФЭ-1 и С-пептида в динамике до и
после лечения.

На протяжении всего исследования в отношении лиц, проводивших
его, и  участников применялся метод маскирования вмешательств . В
качестве метода сокрытия процесса распределения примененялся
децентрализованный подход (привлечение к этому процессу "третьей
стороны") к лабораторному, инструментальному и морфологическому,
а также к исследованию С-пептида, онкомаркера СА19-9, ФЭ-1.
Использовалась централизованная рандомизация по телефону.

Анализ полученных данных показал, что разработанные алгоритмы и
стандарты диагностики и хирургического лечения для острого периода
панкреатита с учётом фазы его течения и осложнений позволили
достоверно снизить общую летальность с 14,6 до 2,3%,  послеоперационную
летальность с 29,2 до 4,9%,  послеоперационные  осложнения  с 41,5 до
22,1%, частоту повторных операций с 43,3 до 20,4%.

В хроническом периоде заболевания обоснованы выбор способа
оперативного вмешательсва с позиций состояния протоковой системы
поджелудочной железы и печени с учётом исходного функционального
состояния железы, а выполнение этих требований  увеличило  число
органосохраняющих,  позволило отказаться от больших резекционных
(панкреатодуоденальная резекция, дуоденопанкреатэктомия) операций
и наложения цистодигестивных соустий, ограничить показания к
секторальной и дистальной резекции железы, достоверно снизило общую
летальность с 7,9 до 1,5%, послеоперационную летальность с 18,8 до
2,3%,  послеоперационные  осложнения с 52,9 до 11,6%, частоту
повторных операций с 31,6 до 10,5%, рецидивов с 43,5 до 15,8%.

Выводы
1) Разработка научно-доказательных клинических рекомендаций в

виде алгоритмов и стандартов диагностики и хирургического
лечения осложнённого панкреатита позволила достоверно улучшить
непосредственные и отдалённые результаты лечения.

2) Использование в разработанных диагностических алгоритмах
клинических, рентгенологических, ультразвуковых, эндоскопических,
компьютерных методов совместно с исследованием   активности
тканевых и фекальных энзимов позволило при многообразии
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осложнений панкреатита в остром и хроническом периодах
индивидуализировать способ лечения в  98,7% случаев.
Перспективы дальнейшего использования связаны с широким

внедрением принципов доказательной медицины в исследовательскую
и практическую деятельность врачей-хирургов , что позволит
качественно улучшить оказание медицинской помощи.
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система , формализм, база знаний , консилиум решающих правил.

Введение. Медицину традиционно относят к одной из областей, где
очень сложно применить точные формальные методы принятия
решений (многие врачи убеждены, что это вообще невозможно). Однако
в последнее время все чаще говорят о переходе к доказательной
медицине. Стремление максимально удовлетворить  критериям
"доказательности" приводит к необходимости глубокой формализации
предметной области, как основы создания воспроизводимых алгоритмов
принятия решений. С другой стороны, формализация приводит к
формированию поля знаний, содержащего тысячи, а то и десятки, сотни
тысяч элементарных понятий и процессов , взаимосвязанных между
собой многочисленными причинно - следственными, ассоциативными
и иными связями. Без применения средств вычислительной техники
и соответствующих информационных технологий оперировать
формализованными знаниями практически не представляется
возможным .

Широко известны такие модели представления знаний, как фрей-
мовые модели, продукционные системы, семантические сети и т.п. Все
эти методы представления знаний возникли в рамках проблематики
искусственного интеллекта и ориентированы на решение задач ,
традиционно связанных с этим направлением. Но эти средства были
разработаны для удобства представления и манипулирования знаниями,
для удобства написания алгоритмов, моделирующих процессы вывода .
Поэтому данные модели можно отнести к процедурно-ориентиро-
ванному уровню представления знаний, а не к более высокому - фор-
мально-логическому уровню, отвечающему за семантическое
отображение предметной области. Авторы считают, что недостаточное
внимание научной общественности именно к формально-логическому
уровню представления медицинских знаний препятствует широкому
практическому внедрению методов доказательной медицины.

Цель исследований. Цель исследований состояла в рассмотрении
средств формального представления знаний в интеллектуальных меди-
цинских системах, которые максимально отражали бы естественную
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структуру понятий и суждений медицинской предметной области. При
этом авторы стремились к тому,  чтобы соображения,  связанные с
ограничениями и удобствами машинной реализации, не оказывали
влияния на способы представления знаний или, по крайней мере, такое
влияние было сведено к минимуму.

Материал и методы.  Материалом для исследований послужили
результаты разработки и многолетней эксплуатации госпитальных
информационных систем [1-4], а также публикации на рассматриваемую
тему. Метод исследований состоял в разработке математических
моделей и формально - логических схем основных клинических задач.
Для подтверждения тех или иных концепций создавались прототипы
программных систем.

Полученные результаты.  Рассмотрены основные клинические
задачи с точки зрения разработки их формальных схем и определения
свойств, которыми должны обладать интеллектуальные системы. При
формулировке задач основной акцент сделан на демонстрацию реальной
сложности задач, на многообразие способов представления информации,
а также на многообразие механизмов решения одних и тех же задач.
На основе обобщений базовых понятий разработана лаконичная
система нотаций, позволившая единообразно и компактно представить
формально - логические схемы решаемых задач. Предложена структура
базы знаний интеллектуальной системы, которая отвечает сформули-
рованным критериям  [2].

Предложена иерархия объектов Базы Знаний интеллектуальной
системы, отвечающая клиническим задачам [2-4]. В качестве основного
механизма принятия решений обосновано применение консилиума
решающих правил. Каждое из правил может базироваться на собственной
логической модели. Рассмотрены особенности построения статистических,
нечетких, детерминированных решающих правил с учетом многообразия
описания факторов и механизмов решения задач. Предложена схема
построения логического замыкания, позволяющего получить весь спектр
заключений на основе имеющейся информации.

Рассмотрены важные концептуальные вопросы построения моделей
функционирования базы знаний, в частности, вопросы построения
замыкания базы знаний, минимального представления базы знаний, а
также вопросы проведения консилиумов интеллектуальных систем.
Рассмотрены вопросы построения замыкания под управлением событий.
Приводятся соответствующие алгоритмы. Ключевым моментом является
введение семантических метрик на универсумах каждого фактора . С
помощью метрик можно эффективно управлять выводом . Важно, что
метрики задаются ситуативно в момент решения практической задачи.

Предложена иерархическая модель онтологии медицинской
предметной области. Рассмотрены схемы основных групп медицинских
тестов, в частности, предложены алгоритмы работы тестов  -
интерпретаторов. Подробно рассмотрена онтология клинических
диагнозов. Предложены структуры Баз Знаний медицинских тестов и
клинических диагнозов. На основе разработанных онтологий
предложены алгоритмы формирования дифференциальных комплексов
заболеваний.

Предложена модель формализованного профессионального языка ,
которая позволяет значительно упростить разработку пользовательс-
кого интерфейса. Рассмотрены вопросы реализации алгоритмов
диагностики и лечения с помощью лексических деревьев . Описан
алгоритм работы усовершенствованного Лексического процессора .

Рассмотрена задача компьютерного поиска и анализа ошибок в
рассуждениях врача. Данную задачу можно рассматривать как
"вершину" проявления медицинскими информационными системами
своих интеллектуальных качеств. Предложены две схемы решения
задачи. Первая схема поможет практическому врачу минимизировать
собственные логические ошибки. В качестве тренинга она с успехом
может применяться и в учебном процессе. Вторая схема более подходит
для  экспертизы качества медицинской помощи.

Выводы
Проведенные исследования представляют собой скорее перво-

начальный набросок возможного подхода к формализации основных
элементов врачебных знаний, а не какую-либо законченную теорию. В
этом направлении нужны дополнительные исследования как в целях
более тщательной содержательной проработки самих понятий , так и
в целях более полного изучения всех формальных аспектов их
представления с проверкой адекватности и практической примени-
мости. Тем не менее, представленный набросок позволяет уточнить и
сделать более строгим ряд вопросов и задач, стоящих перед формально-
логическим уровнем моделирования медицинских предметных
областей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Минцер О.П., Лысенко Г.И., Смищук Ю.А., Усенко Л.И.,
Минцер В.О., Турянчик М.И., Поп В.И.

Национальная медицинская академия последипломного обучения
имени П.Л.Шупика

Резюме. Обобщаются основные стратегические подходы к информатизации
важнейшей сферы жизнедеятельности общества  - качественного здравоохранения
населения. Подчеркивается важность одинаковых технологических подходов при
построении подсистем единой многоуровневой информационной системы
медицинской помощи. Базисом для решения большинства проблем качества
видется создание методологически целостной информационной подсистемы
дистанционной подготовки кадров .

Ключевые слова: здравоохранение, управление, эффективность,
информационные системы, информационные технологии, качество медицинской
п омо щи .

Введение. Для правительств всех развитых стран одними из самых
актуальных являются вопросы реформирования здравоохранения .
Основное внимание, как правило, сосредоточено на улучшении
медицинского обслуживания, упрощении доступа к службам
здравоохранения, на попытках обеспечить  эффективное распределение
ресурсов . Перечисленные вопросы представляют весьма большие
сложности. Однако, если еще добавить к ним вопросы качества
оказания медицинской помощи, то реформы здравоохранения
представляют, несомненно, всеобъемлющий и сложный процесс.
Бесспорно также, что необходимо учитывать региональные различия.

Исследование процессов взаимосвязи реформ здравоохранения и
совершенствования качества медицинской помощи в странах с

переходной экономикой (Центральная и Восточная Европа) усложня-
ются еще и тем,  что в них,  кроме изменений в секторе здравоохранения,
меняется и общая политическая и экономическая среда . При этом
одновременно с падением темпов экономического роста накапливается
опыт осуществления глобальных изменений. Неудивительно, что в
таких жестких условиях реформы здравоохранения в странах с
переходной экономикой дают различные результаты и могут серьезно
воздействовать на реальный доступ к службам здравоохранения , по
крайней мере, некоторых групп граждан.

Анализ новых технологических принципов решения проблем рефор-
мирования здравоохранения свидетельствует о больших перспективах
применения новых информационных технологий. Именно они позво-
ляют обеспечить корректное использование данных о здоровье насе-
ления для оптимизации управления отраслью, мониторинга здоровья
населения и, в конечном итоге, повышения качества медицинской
помощи населению.

Основная часть.
Создаваемые в последнее десятилетие информационные системы

(поликлинические и больничные, истории болезни, специализированные
регистры, диспансерные системы, включая профилактические осмотры) все
чаще содержат логические и/или расчетные аналитические подсистемы.
Появляются гибридные системы, наиболее совершенные из которых
сочетают базы данных с интеллектуальными и мультимедийными системами
поддержки принятия решений в области диагностики, прогноза, выбора
тактики ведения больных. В одних случаях, при ориентации на конкретного
врача-специалиста, их относят к интеллектуальным АРМам. В других
случаях АРМы различной ориентации могут быть составной частью
больших информационных систем. В функциональной диагностике  все
шире применяются программно-аппаратные комплексы, позволяющие
значительно повышать эффективность использования обычной аппаратуры,
обеспечивать возможность автоматического сравнения данных во временной
последовательности. Принципиально важным является получение
объемных (точнее, псевдообъемных) изображений путем обработки
последовательных серий одномерных изображений при ультразвуковых,
МРТ/ЯМР-исследованиях. Подобная технология получила название 3D-
технологий. В свою очередь, расширяющееся применение мультимедийных
технологий повышает как эффективность, так и привлекательность
консультативных и обучающих/тестирующих систем.

В последние годы  наметился переход от диагностических систем,
основанных на анализе обучающих выборок, к системам, основанным
на знаниях (экспертным, интеллектуальным). По общему мнению,
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именно он позволил преодолеть психологическое отчуждение
компьютерных "консультантов". Врач получил возможность
ознакомиться с ходом  "рассуждений" автоматизированной системы,
база знаний которой построена на информации, полученной от высо-
коквалифицированных специалистов .

Принципиально новым аспектом информатизации, закладывающим
основы для полномасштабного мониторинга здоровья населения ,
является разработка региональных и глобальных проблемно ориен-
тированных и общемедицинских корпоративных систем. Создаваемые
национальные регистры (генетический, врожденных пороков развития,
онкологический, диабетический и др.) предполагают однотипный
подход к их построению для всех типов учреждений, т.е. так называемое
"сквозное" программирование. Это обеспечивает как полноценную
статистическую информацию для руководителей всех уровней, так и
возможность "поднимать" на любой уровень данные конкретного
пациента в консультативных целях.

Распределенные базы данных , предполагающие доступность всей
медицинской информации о пациенте (с учетом дифференцированных
прав доступа для различных пользователей), позволяют решать  вопросы
управления здравоохранением , преемственности в наблюдении за
пациентами в сети учреждений, оказывающих лечебно-профилак-
тическую помощь населению на различных уровнях (начиная с первич-
ной и до высокоспециализированной помощи). Одновременно аккуму-
лируемые данные о состоянии здоровья пациентов, проведенных
мероприятиях и обслуживающих их ЛПУ позволяют перейти к более
эффективному планированию служб здравоохранения. Необходимо
отметить, что интеграция информации о пациентах в сочетании с
данными о факторах загрязнения окружающей среды должна создать
основу для повышения эффективности медико-экологических систем,
для оптимального планирования природоохранных мероприятий с
учетом результатов математического моделирования изменений в
здоровье популяции при различных количественных и качественных
характеристиках среды обитания. Однако в научных исследованиях
вопросы создания подобной системы до последнего времени не
рассматривались.

Использование телемедицинских технологий для оказания помощи
и консультаций в удаленных районах способно кардинально повысить
качество и своевременность медицинского обслуживания, в том числе
профилактического. Жители сел , поселков и малых городов , как
правило,  даже в развитых странах не всегда имеют возможность
обращаться за медицинскими консультациями. Очевидно, что следует

рассматривать телемедицину как обеспечение доступной помощи
лучших врачей любому жителю самых отдаленных регионов. В свою
очередь, для практикующих врачей - это обеспечение доступа к лучшим
клиникам мира. Как следствие, во многих странах уже действуют не
только телемедицинские лаборатории, но и передвижные
консультационные центры.

Крайне важно подчеркнуть , что стратегическое управление
здравоохранением в значительной степени зависит от правильности
принятия решений в каждый конкретный промежуток времени, т.е.
от эффективности оперативного управления . Однако реализация
такого подхода требует организации единого информационно-телекомму-
никационного  пространства, которое должно включать не только ре-
шение концептуальных, технологических и сугубо технических
вопросов доведения линий связи до каждого ЛПУ, а в них - до каждого
врача  (через Интернет или Интранет),  использование единых
стандартов передачи данных (типа HL7, SNOWMED, DICOM3),
обеспечение конфиденциальности информации (защиты прав пациента).
При этом возможность адекватной оценки ситуации появляется в
том или ином регионе благодаря комплексному подходу к информа-
тизации здравоохранения,  позволяющему собирать и анализировать
все виды данных о здоровье населения.

Одним из важнейших путей реформирования отрасли является
создание эффективной системы информации для улучшения управления
ресурсами. В качестве первого существенного шага в этом направлении
считается уравнивание статуса региональных, муниципальных и госу-
дарственных учреждений здравоохранения. Очевидно, что в реализации
принципа "медицинского обслуживания для каждого" (система общест-
венного здравоохранения) включается гарантия предоставления каждому
жителю требуемого объема медицинских услуг (всеобщий доступ к
определенному набору медицинских услуг и выгод); повышение роли
самоуправления в системе здравоохранения; плюрализм в предостав-
лении медицинских услуг; и, что особенно важно, - интеграция
учреждений здравоохранения на региональном уровне. Среди других
важных аспектов реформирования здравоохранения следует назвать
создание функциональных связей между всеми подсистемами здраво-
охранения, обеспечение доминирующего положения первичной
медицинской помощи, особенно в плане мониторинга состояния здоровья,
участие гражданина в решении вопросов защиты и улучшения
собственного здоровья и, наконец, улучшение экономического и
финансового управления медицинскими учреждениям.

Данные о здоровье населения (именно здоровья, а не заболеваемости)
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широко не обнародуются. Лишь в последнее время они стали предметом
обсуждения как на уровне профессионалов, так и среди представителей
государственной власти. Обсуждение их стало возможным благодаря
применению высокотехнологичной медицинской помощи.

Считается, что реальным путем совершенствования системы
регионального здравоохранения является непрерывная регистрация
количественных характеристик состояния индивидуального здоровья.
Иными словами, требуется обеспечить так называемый социальный
мониторинг. Однако, кроме мониторинга, должна действовать система
управления, планирования, контроля исполнения и поддержки
принятия решений, разработанная под эгидой государства. Требуется
переход на программно-целевое управление здравоохранением. Крайне
важно также внедрение информационных технологий в таких чувст-
вительных для общества сферах , как оценка компетентности
медицинских работников, в создании эффективной системы непрерыв-
ного профессионального развития (БПР)  врачей и других.

Вывод.  Базисом решения большинства проблем обеспечения
качества оказания медицинской помощи населению следует признать
создание методологически целостной системы подготовки кадров ,
особенно для процесса непрерывного медицинского развития врачей и
провизоров. В свою очередь, технологической платформой БПР должно
стать дистанционное обучение.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ЯКОСТІ
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Мінцер О.П ., Лисенко Г.І., Сміщук Ю.О ., Усенко Л.І., Мінцер В.О .,
Турянчик М.І., Поп   В.І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Резюме. Узагальнюються основні стратегічні підходи до інформатизації

найважливішої сфери життєдіяльності суспільства  - якісної охорони здоров`я
населення. Підкреслюється важливість однакових технологічних підходів при
побудові підсистем єдиної багаторівневої інформаційної системи медичної
допомоги . Базисом для вирішення більшості проблем якості являється створення
методологічно цілісної інформаційної підсистеми дистанційної підготовки кадрів .

Ключові слова: охорона здоров`я, управління, ефективність, інформаційні
системи, інформаційні технології, якість медичної допомоги .
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Summery. The main strategically approaches to the informatization of the main

sphere of people's activity -   qualitative health protection of population - are gener-
alized. The importance of equal technological approaches in the building of sub-

system of integrated multilevel medical care is emphasized. The basis for the solving
of the majority of quality problems is seen in the creation of methodologically com-
plex informational subsystem of distant manpower training.
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Національна медична академія післядипломної освіти

ім . П.Л.Шупика
Ре зюме .
Метою дослідження була формалізація даних, отриманих при комплексних

клініко-інструментальних (в першу чергу, променевих) дослідженнях жінок для
виявлення та релевантної інтерпретації патологічних змін в яєчниках та
організації телемедичних консультацій . Пропонується уніфікована та
систематизована реєстрація даних обстеження хворих, що дозволить підвищити
точність та скоротити час діагностики пухлин яєчників в гінекологічних
стаціонарах. На її основі стане реальною класифікація пацієнтів з різноманітних
діагностичних показників для оптимального і валідного визначення класу
гінекологічного захворювання та формування дискримінантних діагностичних
функцій. Одночасно вона дає можливість проведення систематичного аналізу
внутрішніх та зовнішніх кореляцій між клінічними та інструментальними
ознаками пухлин яєчників .

Ключові слова . Формалізація обстежень жінок з пухлинами яєчників,
телемедичні консультації, систематизація даних обстежень, оптимізація
діагностичних досліджень

Променеві методи діагностики онкологічних захворювань в гінеко-
логії в наш час залишаються одними з провідних методів у виявленні
патологічних змін яєчників . Це  стосується як магніторезонансних
методів, так і ультразвукового дослідження.

Можливості повного медичного безпечного обстеження за допомогою
магніторезонансного томографа (МРТ) - із тримірним, високоінфор-
мативним зображенням органів, ультразвукового апарату останнього
покоління із забезпеченням трансректального і транспіхвового
дослідження, доплерографії і, нарешті, цифрової рентген-діагностики -
є практично необмеженими для отримання точного діагнозу в
найважчих випадках  (1,2,7).

Необхідно відмітити,  що висока летальність та маловтішні
результати лікування злоякісних новоутворень частково обумовлені
©Камінський В.В., Мінцер О.П., Мечев Д.С., Сінєнко Н.О., Ількін О.В.
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безсимптомним перебігом захворювання. Це призводить до того, що
майже у половині випадків захворювання діагностується лише на III-
IV стадії. Так, при раку яєчника пізнє виявлення зустрічається в 75-
80% випадків . Зауважимо, що в цих випадках 5-річне виживання
складає лише 5-11% (4,5,6).

Тому цілком виправдана необхідність подальших інтенсивних
досліджень , що включають найновіші ультразвукові критерії і
спрямовані на вирішення проблеми ранньої діагностики злоякісних
пухлин яєчників.

Загальновизнано, що в цілому необхідно враховувати два головних
моменти:

- з однієї сторони - необхідність впровадження в ехографію нових
тримірних режимів з багаточисельними можливостями з
об`ємного моделювання об`єкта  (це дозволить поглянути на
проблему диференціальної діагностики утворень яєчників під
іншим кутом зору);

- з іншої сторони  - вкрай важливим є подальший розвиток
алгоритмів дообстеження пацієнток (однак, воно багато в чому
залежить від кваліфікації й онкологічної настороженості лікаря).

Таким чином , надзвичайно актуальною є розробка та наукове
обгрунтування методики диференціальної діагностики гінекологічних
захворювань, що основана на оцінці внутрішньої та зовнішньої
кореляції основних клінічних та інструментальних показників . Саме
це дозволить підвищити ефективність діагностики пухлин яєчників .

Вочевидь необхідний і аналіз найбільш інформативних клінічних ,
бімануальних та ехографічних ознак , який забезпечить ранню
діагностику гінекологічних захворювань.

Однак до теперішнього часу реєстрація променевих досліджень не
формалізована .  Відсутні також і стандартизовані форми для
забезпечення цього процесу. Зауважимо, що ця проблема може мати
вирішальне значення в організації телемедичних консультацій.

Метою дослідження була формалізація даних , отриманих при
комплексних клініко-інструментальних (в першу чергу, променевих)
дослідженнях жінок для виявлення та релевантної інтерпретації
патологічних змін в яєчниках.

При цьому виходили з необхідності подальшого вирішення
наступних задач:

1) визначення належності стану хворого до однієї  із груп
захворювань (формування множин класифікаційних ознак) на
основі даних, отриманих при первинному огляді;

2) корекції множин отриманих класифікаційних ознак шляхом

проведення методів променевої діагностики;
3) виявлення груп диференціально-діагностичних ознак, що

дозволяють побудувати  ряд захворювань для визначення
остаточного діагнозу шляхом імітаційного моделювання
діагностичного процесу.

В результаті були отримані формалізовані документи обстеження
хворих на гінекологічні захворювання, перш за все, з доброякісними
пухлинами яєчників (табл.1).

Вважаємо, що оцінка стану пацієнток повинна проводитися на
чотирьох умовно виділених ієрархічних рівнях, що включають до себе
показники ризику пухлин яєчників: клінічні показники на основі
опитування пацієнток, дані бімануальних досліджень, характеристики
лабораторного обстеження та результати променевої діагностики.

Таблиця 1
ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТА ПАЦІЄНТА

Прізвище, ім'я, по батькові___________________________________
Дата первинного огляду_____________________________________
Стать____________________ Вік_____________________________
Діагноз__________________________________________________

Скарги, анамнез та об'єктивне обстеження

Перше
обстеження

Друге
обстеження

Третє
обстеженняОтримані дані

Дата: Дата: Дата:
Скарги: немає – 1; є - 2
Якщо є:
Біль внизу живота: немає-1; дискомфорт–2; є -
3
Характер болю: тягнучий -1; ниючий –2; тупий -
3; гострий -4
Болі: постійні – 1; періодичні – 2; виникають
рідко - 3
Виділення з піхви: слизові – 1; білі – 2;
сукровичні – 3; кров’янисті - 4
 Нечисленні – 1; помірні – 2; надмірні - 3
Чи були за останні 6 місяців сильні стреси
(розлучення, поховання тощо): ні – 1; так - 2
Чи часто Ви хворіли за останні 6 місяців на
вірусні інфекції (2-3 рази та більше): ні -1; так-2
Чи було за останні 6 – 12 місяців різке
зниження або підвищення маси тіла: ні -1; так-
2
Наявність патології молочної залози: немає -
1; є - 2
Наявність ознак гіперпролактинемії (поява
рідини із сосків при натисненні та інше): ні – 1;
так - 2
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Анамнез життя
Сімейний анамнез (стандартне опитування за системою ВООЗ):

Вага

Об'єктивне обстеження

Біохімічне дослідження

Вагінальне обстеження

Перше
обстеження

Друге
обстеження

Третє
обстеженняОтримані дані

Дата: Дата: Дата:
Наявність ознак гіперандрогенії: ні – 1; так - 2
Настання менархе: в строк–1; раннє - 2;
пізнє - 3
Менструації встановились: зразу – 1; ні – 2;
 Регулярні – 1; нерегулярні - 2
 Болючі – 1; неболючі - 2
 Помірні – 1; нечисленні – 2; надмірні-3
Статеве життя: є – 1; немає - 2
 Регулярне – 1; нерегулярне - 2
Число вагітностей: 0 – 2 – 1; 3 та більше - 2
Серед вагітностей перевищують: роди – 1;
аборти - 2
Деякі вагітності завершилися: мимовільні
викидні – 1; позаматкова вагітність - 2
Вік при перших пологах: до 20 років – 1; 21-30
років – 2; після 30 років - 3
Роди протікали: фізіологічно – 1; патологічно-2
Патологія в пологах: кровотеча – 1; оперативні
пологи - 2
Післяпологовий період проходив: нормально –
1; патологічно - 2
Післяабортний період проходив: нормально –
1; патологічно - 2
Використання контрацептивних засобів: ні – 1;
місцева контрацепція – 2; ВМС – 3; КОК - 4
 Первинне безпліддя: немає – 1; є - 2
Вторинне безпліддя після першого аборту чи
єдиних пологів: немає – 1; є - 2
Хронічні запальні процеси геніталій: немає – 1;
є -2
Міома матки: немає – 1; є - 2
Будь-які оперативні втручання на органах
малого тазу та черевної порожнини: немає–
1;є-2
Супутні захворювання нирок та ШКТ: немає –
1; є - 2
Супутня нейрообмінна та ендокринна
патологія: немає – 1; є - 2
Супутня гіпертонічна хвороба: немає – 1; є - 2
Наявність шкідливих звичок (паління,
зловживання алкоголем): немає – 1; є - 2
Велика кількість перенесених інфекційних
захворювань в дитячому віці: немає – 1; є - 2
Будова тіла: нормостенік -1; гіперстенік – 2;
гіпостенік - 3
Маса тіла: абсолютне значення (кг)
 Нормальна – 1; підвищена – 2; знижена – 3;
суттєво підвищена – 4; суттєво знижена - 5
Зріст (см)
Тургор шкіри: збережений – 1; знижений - 2

Чи були у Ваших рідних по жіночій лінії пухлини яєчників? Ні – 1;
так - 2
В якому віці була виявлена дана патологія: у матері : до 20 років –
1; 21 -40 років – 2; старше 40 років - 3
У бабусі: до 20 років – 1; 21 -40 років – 2; старше 40 років - 3
У сестри: до 20 років – 1; 21 -40 років – 2; старше 40 років - 3
Чи була основною причиною смерті Ваших рідних по жіночій лінії
патологія яєчників? Ні – 1; так - 2

Показник Дата Через 3 міс. Через 6 міс. 1 рік
Індекс маси
тіла (ІМТ)
Окружність
талії (ОТ)
Окружність
стегон (ОС)
ОТ\ОС

Дата обстеження
Артеріальний тиск

Дата
Показник Через 3 міс. Через 6 міс. 1 рік

Лейкоцити (10 /л)
ШОЕ (мм/год)

Форма шийки матки: циліндрична – 1; конічна – 2;
деформована - 3
Величина шийки матки: нормальна – 1;
недорозвинена – 2; гіпертрофована - 3
Консистенція шийки матки: щільна – 1; склерозована –
2; розм’якшена – 3; неоднорідної консистенції - 4
Піхва жінки, що: народжувала – 1; не народжувала - 2
Положення матки: anteflexio – 1; retroflexio - 2
Зміщення матки: не має – 1; вправо –2; вліво -3
Розміри матки:нормальні–1; зменшені–2; збільшені-3
Щільність: нормальна (туго еластична) – 1; знижена –
2; підвищена - 3
Рухомість: рухома – 1; малорухома – 2; нерухома - 3
Болючість: немає -1; помірна – 2; болюча - 3
Поверхня: гладка – 1; горбкувата - 2
Додатки справа: не виявляються – 1; виявляються - 2
 Не збільшені – 1; збільшені - 2
 Неболючі – 1; болючі - 2
 Еластичні – 1; щільні - 2
Наявність об`ємного утворення: немає -1; є - 2
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Магніторезонансна томографія та комп'ютерна томографія

Еластичні – 1; щільні - 2
Наявність об`ємного утворення: немає -1; є - 2
Характеристика об`ємного утворення справа:
Форма округла – 1; овоїдна - 2
Розміри об`ємного утворення: до 5 см -1; 5 – 10 см –
2; 11 – 15 см – 3; 16 – 20 см – 4; більше 20 см - 5
Рухомість: рухоме – 1; малорухоме – 2; нерухоме - 3
Болючість: немає -1; помірна – 2; болюча - 3
Поверхня: гладка – 1; бугриста - 2
Щільність: знижена – 1; підвищена - 2
З оточуючими тканинами незлучене – 1; злучене - 2
Додатки зліва: не виявляються – 1; виявляються - 2
 Незбільшені – 1; збільшені - 2
 Неболючі – 1; болючі – 2
 Нетягнучі – 1; тягнучі - 2
Наявність об`ємного утворення: немає -1; є - 2
Характеристика об`ємного утворення зліва:
Форма округла – 1; овоїдна - 2
Розміри об`ємного утворення: до 5 см -1; 5 – 10 см –
2; 11 – 15 см – 3; 16 – 20 см – 4; більше 20 см - 5
Рухомість: рухоме – 1; малорухоме – 2; нерухоме - 3
Болючість: немає -1; помірна – 2; болюча - 3
Поверхня: гладка – 1; бугриста - 2
Щільність: знижена – 1; підвищена - 2
З оточуючими тканинами незлучене – 1; злучене - 2
Склепіння: глибокі – 1; вкорочені – 2; нависають - 3
 Вільні – 1; виповнені об`ємним утворенням - 2
Тракції за шийку матки: неболючі – 1; болючі - 2
Параметрій: неболючий – 1; болючий - 2
Наявність інфільтрації в параметрії: немає–1; є - 2
Виділення з піхви: слизові – 1; білі – 2; сукровичні – 3;
кров`яністі – 4
 Нечисленні – 1; помірні – 2; надмірні – 3

Розміри матки: довжина (мм)
 Товщина (мм)
 Ширина (мм)
Положення матки: anteflexio – 1; retroflexio – 2
Зміщення матки: немає – 1; вправо –2; вліво -3
Контури матки: рівні – 1; нерівні – 2;
 Чіткі – 1; нечіткі -2; розмиті -3
Міометрій: однорідний -1; неоднорідний – 2
Порожнина матки: не розширена – 1; розширена – 2
 Не деформована – 1; деформована – 2
Ендометрій: візуалізується – 1; не візуалізується – 2
 Однорідний – 1; неоднорідний – 2
Діаметр эндометрію (мм):
Права труба: візуалізується – 1; не візуалізується – 2
 Не розширена – 1; розширена – 2
Діаметр правої труби (мм):
Ліва труба: візуалізується – 1; не візуалізується – 2
 Не розширена – 1; розширена – 2

Діаметр лівої труби (мм) :
Правий яєчник: візуалізується–1; не візуалізується 2
 Не збільшений – 1; збільшений -2
Топографія правого яєчника:
 Не порушена – 1; порушена -2
Розміри правого яєчника: довжина (мм)
 Товщина (мм)
 Ширина (мм)
Ехоструктура правого яєчника: нормальна – 1;
знижена -2; підвищена – 3
Лівий яєчник: візуалізується – 1; не візуалізується – 2
 Не збільшений – 1; збільшений -2
Топографія лівого яєчника:
 Не порушена -1; порушена - 2
Розміри лівого яєчника: довжина (мм)
 Товщина (мм)
 Ширина (мм)

ЕЕхоструктура лівого яєчника: нормальна – 1; знижена -
2; підвищена – 3
Вільна рідина в Дугласовому просторі: немає -1; є – 2
Злуковий процес ОМТ: немає – 1; є - 2
Характеристика об`ємного утворення
Об`ємне утворення: не візуалізується – 1;

візуалізується – 2
Кількість об`ємних утворень: одне -1;два -2
Місцезнаходження об`ємного утворення № 1:
 справа від матки – 1; зліва від матки – 2; по правому
ребру матки – 3; по лівому ребру матки – 4; зліва над
маткою – 5; справа над маткою; на вісцеральній
поверхні матки – 6; позаду матки -7
Форма об`ємного утворення: округла – 1; овоїдна - 2
Об`ємне утворення: однокамерне -1; двокамерне – 2;

багатокамерне – 3
Розміри камер: однакові – 1; неоднакові - 2
Контури об`ємного утворення: рівні – 1; нерівні -2
 Чіткі – 1; нечіткі -2
Розміри об`ємного утворення: до 5 см -1; 5 – 10 см – 2;
11 – 15 см – 3; 16 – 20 см – 4; більше 20 см - 5
Капсула об`ємного утворення: тонка -1; товста – 2
Розмір капсули об`ємного утворення (мм)
Наявність пристінних структур: немає – 1; є - 2
Наявність внутрішніх перетинок: немає – 1; є – 2
 Тонкі – 1; потовщені – 2; неоднакової товщини - 3
 Наявність пристінних структур на перетинках: немає –
1; є - 2
Вміст об`ємного утворення: однорідний – 1;
неоднорідний -2
 Гіпоінтенсивний - 1; гіперінтенсивный - 2
Ехогенні включення у вмісті: немає – 1; є - 2
Місцезнаходження об`ємного утворення № 2:
 справа від матки – 1; зліва від матки – 2; по правому
ребру матки – 3; по лівому ребру матки – 4; зліва над
маткою – 5; справа над маткою; на вісцеральній
поверхні матки – 6; позаду матки -7



151

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVIІІ Випуск XVІIІ150

Ультразвукове дослідження та допплерографія

Форма об`ємного утворення: округла – 1; овоїдна - 2
Об`ємне утворення: однокамерне -1; двокамерне – 2;

багатокамерне – 3
Розміри камер: однакові – 1; неоднакові - 2
Контури об`ємного утворення: рівні – 1; нерівні -2
Чіткі – 1; нечіткі – 2
Розміри об`ємного утворення: до 5 см -1; 5 – 10 см – 2;
11 – 15 см – 3; 16 – 20 см – 4; більше 20 см - 5
Капсула об`ємного утворення: тонка -1; товста – 2
Розмір капсули об`ємного утворення (мм)
Наявність пристінних структур: немає – 1; є - 2
Наявність внутрішніх перетинок: немає – 1; є – 2
 Тонкі – 1; потовщені – 2; неоднакової товщини - 3
Наявність пристінних структур на перетинках: немає –
1; є – 2
Вміст об`ємного утворення: однорідний – 1;

неоднорідний -2
Гіпоінтенсивний - 1; гіперінтенсивний – 2
Ехогенні включення у вмісті: немає – 1; є - 2

Розміри матки: довжина (мм)
 Товщина (мм)
 Ширина (мм)
Положення матки: anteflexio – 1; retroflexio - 2
Зміщення матки: немає – 1; вправо –2; вліво -3
Контури матки: рівні – 1; нерівні – 2;
 Чіткі – 1; нечіткі -2; розмиті -3
Міометрій: однорідний -1; неоднорідний – 2
Порожнина матки: не розширена – 1; розширена – 2
 Не деформована – 1; деформована – 2
Ендометрій: візулізується – 1; не візуалізується – 2
 Однорідний – 1; неоднорідний – 2
Діаметр ендометрія (мм):
Ліва труба: візуалізується – 1; не візуалізується – 2
 Не розширена – 1; розширена – 2
Діаметр лівої труби (мм):
Права труба: візуалізується – 1; не візуалізується – 2
 Не розширена – 1; розширена – 2
 Діаметр правої труби (мм):
Правий яєчник: візуалізується–1; не візуалізується – 2
 Не збільшений – 1; збільшений -2
Топографія правого яєчника:
 Не порушена – 1; порушена -2
Розміри правого яєчника: довжина (мм)
 Товщина (мм)
 Ширина (мм)
 Ехоструктура правого яєчника: нормальна – 1; знижена
-2; підвищена – 3
Лівий яєчник: візуалізується – 1; не візуалізується – 2
 Не збільшений – 1; збільшений -2
Топографія лівого яєчника:
 Не порушена -1; порушена - 2

Розміри лівого яєчника: довжина (мм)
 Товщина (мм)
 Ширина (мм)
Ехоструктура лівого яєчника: нормальна – 1; знижена -2; підвищена – 3
Вільна рідина в Дугласовому просторі: немає -1; є – 2
Злуковий процес ОМТ: немає – 1; є - 2
Характеристика об`ємного утворення
Об`ємне утворення: не візуалізується – 1;
візуалізується – 2
Кількість об`ємних утворень: одне -1; два -2
Місцезнаходження об`ємного утворення № 1:
 Справа від матки – 1; зліва від матки – 2; по правому ребру матки – 3; по лівому
ребру матки – 4; зліва над маткою – 5; справа над маткою; на вісцеральній поверхні
матки – 6; позаду матки -7; мезосальпінкс - 8
Форма об`ємного утворення: округла – 1; овоїдна - 2
Об`ємне утворення: однокамерне -1; двокамерне – 2; багатокамерне – 3
Розміри камер: однакові – 1; неоднакові - 2
Розміри об`ємного утворення: до 5 см -1; 5 – 10 см – 2; 11 – 15 см – 3; 16 – 20 см – 4;
більше 20 см - 5
Середній об`єм утворення (см3)
Капсула об`ємного утворення: тонка - 1; товста – 2
Розмір капсули об`ємного утворення (мм)
Контури об`ємного утворення: рівні – 1; нерівні -2
Чіткі – 1; нечіткі – 2
Наявність пристінних структур: немає – 1; є - 2
Наявність внутрішніх перетинок: немає – 1; є – 2
Тонкі – 1; потовщені – 2; неоднакової товщини - 3
Наявність пристіночних структур на перетинках:
немає – 1; є - 2

Вміст об`ємного утворення: однорідний – 1; неоднорідний -2
Гіпоінтенсивний - 1; гіперінтенсивний – 2
Ехонегативний – 1; ехопозитивний – 2;

 Ехогенні включення у вмісті: немає – 1; є - 2
Характер ураження:
 Дифузний – 1; вогнищевий – 2
Капсула яєчника: не порушена - 1; порушена - 2
Ефект дистального посилення: немає – 1; є – 2
Зона васкуляризації об`ємного утворення: є – 1;
                                                                немає - 2
Одиничні – 1; множинні – 2
Місцеположення зон васкуляризації:
По периферії – 1; в стінці – 2; ; в перетинках – 3; в папілярних розростаннях – 4; в
ехогенних включеннях - 5
Наявність зон неоваскуляризації: немає– 1; є - 2
Індекс резистентності
Пульсаційний індекс:
Місцезнаходження об`ємного утворення № 2:
Справа від матки – 1; зліва від матки – 2; по правому ребру матки – 3; по лівому
ребру матки – 4; зліва над маткою – 5; справа над маткою; на вісцеральній поверхні
матки – 6; позаду матки -7; мезосальпінкс - 8
Форма об`ємного утворення: округла – 1; овоїдна - 2
Об`ємне утворення: однокамерне -1; двокамерне – 2; багатокамерне – 3
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Розроблений підхід може бути використаний в гінекологічних
стаціонарах для підвищення точності та скорочення часу діагностики
пухлин яєчників. На її основі стане можливою класифікація пацієнтів
за різними діагностичними показниками для визначення класу
гінекологічного захворювання та формування діагностичних
дискримінантних функцій.

Лабораторні методи дослідження

В якості висновку слід підкреслити крайню необхідність подальшого
накопичення та систематизації діагностичних даних за допомогою
запропонованої системи реєстрації, що наблизило б нас до вирішення
задач ранньої та диференційної діагностики злоякісних пухлин
яєчників .
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ
ЛУЧЕВЫМИ МЕТОДАМИ ЖЕНЩИН С ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ

Каминский В.В., Минцер О.П ., Мечев Д.С., Синенко Н.А., Илькин А.В.
Целью исследования являлась формализация данных, полученных при

комплексных клинико-инструментальных (прежде всего, лучевых) исследованиях
женщин для выявления и релевантной интерпретации патологических изменений
в яичниках и организации телемедицинских консультаций . Предлагается
унифицированная и систематизированная регистрация данных обследования
больных, которая позволит повысить точность и сократить время диагностики
опухолей яичников в гинекологических стационарах. На ее основании станет
реальна классификация пациентов по различным диагностическим показателям
для оптимального и валидного определения класса гинекологического заболевания
и формирования дискриминантных диагностических функций. Одновременно она
дает возможность проведения систематического анализа внутренних и внешних
корреляций между клиническими и инструментальными признаками опухолей
яи ч н и к ов .

Ключевые слова . Формализация обследований женщин с опухолями яичников ,
телемедицинские консультации, систематизация данных обследований ,
оптимизация диагностических исследований .

Розміри камер: однакові – 1; неоднакові - 2
Розміри об`ємного утворення: до 5 см -1; 5 – 10 см – 2; 11 – 15 см – 3; 16 – 20 см –
4; більше 20 см - 5
Середній об`єм утворення (см3)
Капсула об`ємного утворення: тонка -1; товста – 2
Розмір капсули об`ємного утворення (мм):
Контури об`ємного утворення: рівні – 1; нерівні -2
 Чіткі – 1; нечіткі – 2
Наявність пристінних структур: немає – 1; є - 2
Наявність внутрішніх перетинок: немає – 1; є – 2
Тонкі – 1; потовщені – 2; неоднакової товщини - 3
Наявність пристінних структур на перетинках: немає – 1; є - 2
Вміст об`ємного утворення: однорідний – 1; неоднорідний -2
 Гіпоінтенсивний - 1;гіперінтенсивний – 2
 Ехонегативний – 1; ехопозитивний – 2;
 Ехогенні включення у вмісті: немає – 1; є - 2
Характер ураження:
 дифузний – 1: вогнищевий – 2
Капсула яєчника: не порушена - 1; порушена - 2
Ефект дистального посилення: немає – 1; є – 2
Зона васкуляризації об`ємного утворення: є – 1;
                                                                немає - 2
 Одиничні – 1; множинні - 2
Місцеположення зон васкуляризації:
По периферії – 1; в стінці – 2; в перетинках – 3; в папілярних розростаннях – 4; в
ехогенних включеннях - 5
Наявність зон неоваскуляризації: немає – 1; є - 2
Індекс резистентності:
Пульсаційний індекс:
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DATA FORMALIZATION OF INSPECTION WITH MODERN RADIAL METHODS
OF WOMEN WITH OVARY TUMOR

Kaminsky V.V., Mintser О.P., Меchev D.S., Sinenko N.O., Ilkin O.V.
Aim of the research is data formalization obtained as a result of complex clinical

- instrumental inspection of women for exposure and relevant interpretation of patho-
logic changes in ovaries and for telemedicine. The unified and systematized registra-
tion of patients' inspection data is suggested that helps raising precision and cutting
time of ovaries tumor in gynecological hospitals. Based on it the patients classifica-
tion according to different diagnostic indices for optimal and valid determination of
gynecological illness class and discriminated diagnostic function forming becomes
possible. At the same time it gives a possibility of systematic analyze of internal and
external correlations between clinical and instrumental symptoms of ovaries tumors.

Key words: formalization inspection of women with ovaries tumor,  telemedicine,
classification obtained of inspection,   optimization of diagnostic researches.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНЬЮ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Смищук Ю.А., Минцер В.О.

Национальная медицинская академия последипломного образования
имени П.Л.Шупика

Резюме. Предлагается логика использования объективных и измеряемых
критериев и индикаторов качества медицинской помощи больным гипертонической
болезнью. С целью наиболее полного охвата системой контроля качества   большего
количества элементов протокола курации пациентов с гипертонией применяются
индикаторы процесса и индикаторы результатов медицинского обслуживания.
Предложен алгоритм, основанный на индикаторах, для разработки и применения
управленческого решения по созданию системы контроля качества   медицинской
помощи. Подчеркивается, что создание системы контроля качества   медицинской
помощи необходимо для внедрения телемедицинских технологий .

Ключевые слова: качество медицинской помощи , гипертоническая болезнь,
телемедицина , индикаторы качества , критерии, экспертиза , управленческие
реше ния .

Дальнейшее поступательное развитие здравоохранения Украины
имеет своей целью улучшение качества медицинской помощи и
повышение экономической эффективности системы здравоохранения.
Решение перечисленных задач практически невозможно без широкого
внедрения медицинских стандартов , измеряемых объективных
критериев и индикаторов  качества профилактической, диагностической
и лечебной работы. По существу требуется создание целостной
многоуровневой системы контроля качества медицинского обслужи-
вания. Очевидно, что сложность проблемы и ограниченность

материальных и человеческих ресурсов обосновывает определенную
этапность создания системы контроля качества медицинской помощи.
Вначале должны развиваться наиболее важные, медико-биологически
и экономически значимые элементы системы. Одним из приоритетных
направлений, требующим первоочередного решения, видится проблема
артериальной гипертензии.

Согласно литературным данным, около 15-20% взрослого населения
Украины страдает повышением артериального давления, а среди людей
пожилого возраста распространенность артериальной гипертензии (АГ)
составляет 30-40%.  Нужно принять во внимание также те обстоя-
тельства , что АГ является весомым фактором риска ишемической
болезни сердца, инсультов - основных причин смертности, в связи с
чем эта патология является общепринятым критерием качества
современного медицинского менеджмента . Все сказанное послужило
причиной выбора АГ в качестве приоритетной проблемы. Отметим,
что даже ее частичное решение  должно способствовать улучшению
здоровья населения.

Важно подчеркнуть, что внедрение современных информационных
технологий, в частности телемедицинское консультирование,
невозможно без использования системы определения качества
медицинской помощи. В свою очередь, при определении качества
медицинского обслуживания  больных  АГ условно выделяется оценка
процесса и оценка результатов медицинской помощи гипертоникам .

Под оценкой процесса медицинского обслуживания будем
подразумевать набор критериев и индикаторов технологии воздействия
на здоровье больных АГ.

Оценкой  же результатов медицинского обслуживания будем
считать комплекс показателей (критериев, индикаторов), отражающих
динамику состояния здоровья   гипертоников.

Для  оценки процесса воздействий на здоровье больных АГ выбраны
следующие  критерии  и  индикаторы качества:

1) удельный вес больных артериальной гипертензией, у которых
задокументировано выявление факторов риска ;

2) удельный вес больных артериальной гипертензией, с которыми
проведена профилактическая робота, направленная на коррекцию
"управляемых" факторов риска ;

3) удельный вес пациентов, которым артериальное давление
документировано во время каждого визита в лечебно-профилак-
тическое учреждение (независимо от цели визита);

4) соотношение установленной на данном врачебном участке
распространенности АГ к распространенности АГ в данном

Смищук Ю.А., Минцер В.О.
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районе;
5) удельный вес пациентов с АГ , которые обследуются семейным

врачом не реже одного раза за 6 месяцев;
6)  удельный вес больных АГ,  которым не реже 1  раз в год осмотрено

глазное дно;
7)  удельный вес больных АГ,  которым не реже двух раз в год

произведен общий анализ мочи;
8) удельный вес больных АГ, которым не реже одного раза в год

произведена ЭКГ.
В свою очередь, для оценки результатов медицинского обслуживания

больных АГ были выбраны такие критерии и индикаторы качества:
1) уровень АД во время трёх последних визитов;
2) достигнут ли у пациента контроль АД;
3) количество случаев выдачи больничных листов и длительность

временной нетрудоспособности больных вследствие заболевания
АГ на отдельном врачебном участке;

4) количество выездов кареты скорой помощи для купирования
гипертонических кризов у больных отдельного врачебного
участка ;

5) количество больных, госпитализированных по поводу АГ;
6) число больных, у которых АГ осложнилась инфарктом миокарда;
7) удельный вес больных , у которых АГ осложнилась патологией

ЦНС, инсультом;
8) удельный вес больных , у которых АГ осложнилась патологией

почек;
9) удельный вес больных , у которых АГ осложнилась патологией

сетчатки глаз .
Для каждого индикатора качества медицинского обслуживания

гипертоников были определены источники и  методы получения данных
для этих оценок.

В качестве источников данных выбраны медицинские карты
амбулаторных больных (форма № 025/0), талон амбулаторного
пациента (форма №  025-6/0), журналы учета в "школе гипертоника",
журналы записи обращений за неотложной медицинской помощью
(форма № 115/0), журнал учета приема больных в стационар (форма
№ 001/0), отчеты о заболеваниях, зарегистрированных у больных,
проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения (форма
№ 12) и другие источники информации.

После выбора перечисленных выше индикаторов устанавливаются
стандарты качества и  индикаторы процесса по оказанию медицинской
помощи больных с АГ. Отметим, что часть стандартов регламентирована
МОЗ Украины в приказе № 247 от 10.08.98. и приказе № 206 от

30.12 .92 .
Остальные стандарты устанавливались в процессе эмпирического

определения исходного уровня показателей.
Для практического осуществления экспертизы форм №  025\0 -

медицинских карт больных гипертонической болезнью - разработана
карта-протокол экспертизы качества медицинской помощи гиперто-
никам . Для большей объективности изучаются по 20 медицинских
карт гипертоников, находящихся на учете у каждого семейного врача .
В каждой строчке напротив паспортных данных пациента делаются
отметки о соответствии данного случая стандартам качества . После
занесения информации об экспертизе всех 20 медицинских карт данные
в каждой колонке карты-протокола экспертизы , соответствующей
конкретному индикатору, суммируются. Затем вычисляется
коэффициент соответствия между установленным параметром и
стандартом. Например, устанавливается, что только пятнадцати (15%)
процентам страдающих артериальной гипертензией раз в год
определяется содержание холестерина крови.

Следующим шагом является разработка программы достижения
необходимых стандартов качества медицинского обслуживания .
Очевидно, что в ходе ее создания важно  предусмотреть проблемы,
которые будут препятствовать достижению установленных стандартов .
Лишь затем намечаются конкретные действия ,  направленные на их
преодоление.

Сущность программы достижения стандартов можно проиллюст-
рировать на том же примере с низким процентом числа исследований
холестерина крови у больных АГ. Установлено, что препятствиями
на пути улучшения данного показателя являются такие обстоятельст-
ва, как: ограниченная доступность этого исследования; недостаточная
информированность пациентов о важности теста ; низкая активность
врачей при рекомендациях больным определить холестерин крови.
Вслед за определением проблем, стоящих на пути совершенствования
системы индикаторов, намечаются следующие шаги:

- для повышения доступности исследования  формулируется задача
изучения возможности увеличения частоты проведения тестов
на холестерин;

- для повышения информированности пациентов и усиления актив-
ности врачей в плане определения холестерина этот показатель
должен быть включен в специальную карту, представляющий, по
сути,  протокол экспертизы, что позволяет более жестко
контролировать эти факторы.

Описанный выше, на примере гипертонической болезни, процесс
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разработки, принятия и осуществления управленческих решений по
созданию системы контроля качества медицинской помощи можно
представить в виде следующих этапов:

1. Определение приоритетов.
2. Разработка системы индикаторов  качества  для  оценки процесса

и результатов медицинской помощи.
3. Выбор источников и методов сбора данных для определения

индикаторов качества .
4. Установление стандартов качества медицинской помощи.
5. Разработка   программы  достижения  стандартов   качества

медицинского обслуживания.
Аналогично разрабатывается система контроля качества медицинс-

кой помощи больным, страдающим другими заболеваниями. Управле-
ние качеством лечебно-диагностической и профилактической работы
по перечню отдельных нозологических форм осуществляется с
помощью соответствующего алгоритма .
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ. ПОСТАНОВКА

ПРОБЛЕМИ
Сміщук Ю.О ., Мінцер В.О .

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Резюме. Пропонується логіка використання об`єктивних й таких, що

вимірюються, критеріїв та індикаторів якості медичної допомоги хворим на
гіпертонічну хворобу. З метою повного охоплення системою контролю якості

більшої кількості елементів протоколу курації пацієнтів з гіпертонією
застосовуються індикатори процесу та індикатори результатів медичного
обслуговування. Запропоновано алгоритм, заснований на індикаторах, для розробки
і застосування управлінського рішення щодо створення системи контролю якості
медичної допомоги . Підкреслюється, що створення системи контролю якості
абсолютно необхідно для впровадження телемедичних технологій.

Ключові слова: якість медичної допомоги , гіпертонічна хвороба, телемедицина,
індикатори якості, критерії, експертиза, управлінське рішення.

INFORMATION APPROACHES TO AN ESTIMATION OF RESULTS OF
MEDICAL AID BY THE PATIENT WITH HYPERTONIC ILLNESS.

STATEMENT OF A PROBLEM
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Summary. The logic of use of objective and measured criteria and indicators of

quality of medical aid is offered to the patient with hypertonic disease. With the
purpose of the fullest scope by the system of quality a lot of elements of the patients
curational report hypertension indicators and process indicators of results of health
services are applied. The algorithm, based on indicators, is offered for development
and application of the administrative decision on creation of the monitoring system
of quality of medical aid. It is emphasized, that creation of the monitoring system of
quality of medical aid is necessary for introduction of telemedical technologies.

Key words: quality of medical aid, hypertonic disease, a telemedicine, indicators of
quality, criteria, examination, administrative decisions.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ
Врублевська С.В., Насiковська Л.П., Круть А.С., Гриневич І.В.

Запорiзький державний медичний унiверситет.
Ключові слова: Болонський процес, самостійна робота, навчальний матеріал.

Останні п'ять років європейське освітнє співтовариство живе під
знаком Болонського процесу. Його суть - формування єдиної загаль-
ноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської
вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних прин-
ципів функціонування. Завдяки цим перебудовам студенти з дип-
ломом вищої освіти,  отриманим в Україні ,  матимуть можливість
працювати у будь-якій країні Європи.

Метою процесу реформування вищої освіти в нашій країні є ство-
рення національної системи освіти на нових методологічних засадах,
досягненнях сучасного світового рівня, збереженні кращих науково-
освітніх традицій,  підготовці фахівців з урахуванням змін,  що
відбуваються в суспільстві.  Якщо традиційна система навчання
© Врублевська С.В., Насiковська Л.П., Круть А.С., Гриневич І.В.
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виходила з того, що викладач повинен навчати студента  (студент -
об'єкт навчання), то за нової педагогікою співтворчості (студент -
суб'єкт) студент може діяти свідомо і цілеспрямовано, засвоювати
знання, вміння і навички самостійно.

Вiдомо, що самостійна робота є засобом засвоєння студентом
навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується
навчальним планом. Співвідношення обсягів аудиторних занять і
самостійної роботи студентів: з тих навчальних дисциплін, де передбачено
і засвоєння певного обсягу знань, і вироблення необхідних практичних
вмінь і навичок, обсяг аудиторних занять становить близько 2/3. Зміст
самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається
робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями
викладача. Вона забезпечується всіма навчально-методичними засобами,
необхідними для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми:
підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами
лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-обчислюваль-
ною технікою тощо. Студентам також рекомендується для самостійного
опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати
й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо).

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу
з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці,
навчальних кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також
в домашніх умовах.

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з
іншими видами навчальної діяльності ,  розробляє методичні засоби
проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати
самостійної навчальної роботи кожного студента . При застосуванні
модульного контролю самостійної роботи студентів протягом семестру
(навчального року) питання про складання окремими студентами
передбачених навчальним планом екзаменів і заліків вирішується
викладачем індивідуально з урахуванням результатів поточного
(модульного контролю) та бажання студентів. Вищий навчальний
заклад освіти повинен надавати студенту потрібні методичні засоби
(навчальну літературу,  лабораторне обладнання й устаткування,
електронно-обчислювальну техніку тощо).

У своїй роботi ми поставили мету розглянути питання можливостi
самостійної роботи студента за участю викладача або іншого фахівця
вищого закладу освіти.  Така співпраця можлива й необхідна при
організації самостійної роботи студентів з використанням сучасного

обладнання та устаткування, складних систем доступу до інформації
(комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування)
тощо .

Мета самостійної роботи студентів  - опанування грунтовними
знаннями, придбання ерудицiї у широкому сенсi, а також це розвиток
такої риси особистості, як самостійність , здатнiсть організовувати і
реалізовувати свою діяльність без постiйного стороннього керівництва
і допомоги [4].

Найбільш повне визначення самостійності як одного із важливих
психічних якостей людини дано К.К . Платоновим і Г.Г. Голубєвим:
"самостійність - це здатність систематизувати, планувати і регулювати
свою діяльність без безпосереднього постійного керівництва і практичної
допомоги з боку керівника"  [2].  Оскільки самостійність -  це риса
особистості, а особистість формується в діяльності, то для розвитку
самостійності необхідна самореалiзацiя людини в умовах діяльності.
Діяльність -  це спосіб буття людини,  її активна взаємодія з середовищем,
здатність вносити в дійсність зміни. Самостійну роботу студента можна
визначити як специ-фічну форму діяльності навчання. Специфічність
цієї форми діяльності навчання визначають тим , що їй притамана
подвiйна мета: формування знань, придбання здібностей, вмінь і водночас
формування самостійності i навичок студентів.

Найвпливовішим критерієм для вибору методів навчання є
показники підготовленості студентів до такої діяльності, а саме рівень
сформованості пізнавальної самостійності, предметних та загальнонав-
чальних знань, навичок і вмінь.

Методи самостійного набуття знань застосовуються викладачем з
метою організації самостійної роботи студентів. Основним засобом
цієї організації є навчальне завдання.  Навчальні завдання можна
розглядати як один з основних методів самостійного набуття знань.
Воно має свою зовнішню і внутрішню форму вияву [2]. Зовнішню
форму можна спостерігати в ході навчального заняття, вона змінюється
залежно від того,  з яким джерелом навчальної інформації працює
студент.  Можна розрізнити такі види завдання,  як:  робота з
підручником , робочим зошитом, дидактичним посібником , картками,
додатковою літературою, ПЕОМ, відеоінформацією та ін. Специфіка
внутрішнього прояву навчального завдання визначається рівнем
активності і самостійності пізнавальної діяльності студентів .  Так,
залежно від характеру навчальної роботи та дидактичної мети завдання
доцільно поділити на три групи: інформаційно-пояснювальні ,
інформаційно-евристичні, проблемно-пошукові методи самостійного
набуття знань.
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Організаційними ознаками самостійної роботи є наявність завдань
самостійної роботи; надання спеціального часу для їх виконання;
планування методів, засобів і форм самостійної роботи; здійснення
студентами навчальної діяльності (колективної чи індивідуальної),
їхня активність при цьому; самоконтроль і поточний контроль;
управління цією роботою з боку викладача ;  наявність очікуваних
результатів [9].

Для цілеспрямованого й оптимального управління процесуальною
стороною пізнавальної діяльності студентів інколи розробляються
технологічні карти для різних видів самостійних робіт, зокрема: процесу
складання тез; складання виписок; роботи з книгою; процесу складання
конспектів , опорних конспектів; підготовки виступів; підготовки
рефератів; виконання практичних робіт; виконання курсових робіт
тощо [10]. Технологічні карти призначаються для студентів з різним
рівнем підготовки. Недостатньо підготовлений студент використовує
їх як програму дій для виконання завдань, тоді як для студента, що
має певний запас знань, технологічна карта виконує функцію лише
пам 'ятки .

Модульно-рейтингова система навчання, як одна з сучасних
інноваційних технологій, дозволяє змінити авторитарні взаємовід-
носини в системі  "викладач-студент" на взаємовідносини співпраці.
Суть цієї системи полягає в тому, що навчальний матеріал виклада-
ється збільшеними завершеними блоками (модулями); в специфічній
системі проведення навчальних занять, рейтинговій системі оцінювання
навчальних досягнень та домінуванні в навчальній роботі студентів
самостійної роботи.

При цьому в основу організації самостійної навчальної діяльності
студента можна покласти управлінську модель за Демінгом (мал.1 ).

Мал. 1. Управлінська модель організації діяльності

Що стосується самостійності , то ці принципи можуть бути вико-

ристані у наступній формі. Самостійна робота студента починається з
реалізації 4-х блоків: I блок - планування - ознайомлення з методич-
ними рекомендаціями до вивчення теми, постановки мети та завдань
навчальної діяльності, раціонального розподілу часу, організації своєї
діяльності за рекомендованим викладачем алгоритмом; II блок -
виконання - опанування навчального матеріалу; III блок - контроль
- вдосконалення вмінь та навичок студента проводити самоконтроль ,
самоаналіз та самокорекцію результатів власної навчальної діяльності;
IV блок - корекція  - оцінювання викладачем звітних завдань самос-
тійної роботи; оцінювання якості самостійної діяльності студента.

Висновки
Запропонована система розвитку навчальної діяльності студентів

може використовуватись при викладанні будь-якої дисципліни.
Успішність засвоєння нового матеріалу студентами залежить від

доступності його і від ставлення самих студентів до матеріалу, який
вивчається. Доступність передбачає використання в процесі навчання
3-х положень: легкості, грунтовності, лаконічності, а також наявності
у навчальному закладі достатньої кількості літератури,  яка б дала
змогу знайти не розпорошені, а лаконічні, точні пояснення взаємопо-
в'язаних явищ.

Найраціональнішим методом придбання знань студентами є орга-
нічне поєднання засвоєння ними почутого від викладача на занятті з
самостійною роботою в аудиторії і вдома над підручниками.
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Резюме. В основу организации самостоятельной учебной деятельности студента
можна положить управленческую модель Деминга . Самостоятельная работа
студента начинается с реализации 4-х блоков: планирование, выполнение, контроль,
коррекция. Для оптимального управления самостоятельной работой студентов
разрабатываются технологические карты для разных видов работ. Успешность
усвоения нового материала студентами зависит от его доступности . Доступность
предусматривает применение в процессе обучения 3-х положений: легкости,
обоснованности, лаконичности, а также наличия в учебном заведении достаточного
количества литературы.

Ключевые слова: самостоятельная работа , модель Деминга, доступность.

The resume. We put Deming'administrative model in a basis of the organization
of independent educational activity of the student. Independent work of the student
begins with realization of 4 blocks: planning, performance, the control, correction.
Technological cards are developed for different kinds of works for optimum control of
independent work of students. Success of mastering of a new material students
depends on its availability. Availability provides application during training 3 posi-
tions: ease, validity, laconicalness, and also presence in an educational institution of
enough of the literature.

Key words: Deming'administrative model, independent educational work, avail-
a b i l i t y .
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОМЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ У МЕДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ

Ляпандра А.С.
Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова: біомедична система , хемілюмінесценція, активні форми кисню,
вільно-радикальне окислення,  біопроба.

Метою роботи є вивчення застосування біомедичної системи
дослідження хемілюмінесценції у медичній науці та практиці .

ВСТУП
Орієнтація України на євроінтеграцію не обминула і медичну науку

та практику. Зі свого боку ЄС розробило заходи розвитку дослідництва
та технологій і здійснює їх через рамкові програми. Одна з них -
зміцнення структури Європейського дослідницького простору, що
передбачає розвиток мобільності дослідників , скоординованого

планування та доступу до дослідницької інфраструктури . Серед
головних тематичних напрямів програми Європейських спільних
дослідницьких центрів є біотехнології задля здоров'я , інформаційне
суспільство та безпека продуктів харчування.

ЗАСТОСУВАННЯ БІОМЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ

У медичній практиці важливу роль відіграє виявлення
захворювання на ранніх етапах ,  визначення сумісності лікарських
засобів із пацієнтом та оцінювання ефективності проведеного
лікування .

В організмі існують потужні засоби боротьби із негативними впливами,
спричиненими захворюванням. Проте для їхньої активації необхідний
сигнал. Серед сполук, котрим притаманні сигнальні функції, є активні
форми кисню (АФК) [1]. Вони визначають анти- та прооксидантну
систему організму. Раніше АФК вважали виключно руйнівними [2] і
тільки з 1990 року почали вивчати їх сигнальну роль в біоінформаційних
процесах [3]. Оскільки інтенсивність хімічної реакції за участю активних
форм кисню та інших вільних радикалів можна оцінити за інтенсивністю
світіння, що її супроводжує, - хемілюмінесценцією (ХЛ), як інтегрального
відображення процесів вільно-радикального окислення, то біомедичні
системи (БМС) дослідження ХЛ застосовують у багатьох прикладних
дисциплінах, таких як:

- лабораторно-діагностична служба - для діагностики прихованої
патології та визначення стану передхвороби з метою раннього
виявлення порушень захисно-пристосовних реакцій організму та
проведення оцінки активності патологічного процесу;

- медицина катастроф та токсикології - за необхідності визначення
оцінки тяжкості стану при екстремальних діях (травми, опіки, радіація
і т.д.) та виявлення токсемії , проведення контролю лікування,
ефективності гемодіалізу, гемосорбції, плазмоферези тощо;

- хірургія, анестезіологія, реаніматологія, в котрих важливою задачею
є проведення оцінки тяжкості стану хворих , виявлення переходу
інфільтративної стадії запалення в некроз на основі визначення ХЛ,
вивчення молекулярних механізмів дії анестетиків та врахування стану
вільно-радикального окислення, що дозволяє здійснити вибір адек-
ватної анестезії;

-  акушерство та гінекологія -  з метою спостереження та
контролювання за розвитком плоду, діагностування токсикозу на
ранніх стадіях , де вагоме значення має визначення стану антиокси-
дантної та прооксидантної системи організму;

-  неонатологія та педіатрія -  у виявленні внутрішньоутробної
© Ляпандра А.С.
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інфікованості ,  спостереженні за розвитком новонародженого та
диспансеризації дітей;

- стоматологія - для визначення цитотоксичних властивостей слини;
- кардіологія - у типуванні і виявленні гіперліпопротеїнемії ,

схильності до серцево-судинних захворювань, раннього розпізнавання
атеросклерозу, інфаркту міокарда, вивченні механізмів дії антискле-
ротичних препаратів , антигіпоксантів;

- імунологія, алергологія - для виявлення алергенів та здійснення
оцінювання імунного статусу,  діагностування імунопатій та
імунодефіцитних станів;

- трансплантологія - у визначенні життєздатності трансплантатів
та проведення ранньої діагностики кризи відторгнення;

- інфекційні захворювання - для проведення діагностики,
диференціальної діагностики інфекційних захворювань та оцінки
активності процесу; визначення вмісту антитіл до антигена в сироватці;

- системні захворювання - з метою уточнення патогенезу та підбору
ефективних антиревматичних засобів;

- онкологія - щоб провести діагностику, диференційну діагностику
пухлинних процесів та контроль за лікуванням;

- пульмонологія - з діагностичною ціллю визначення характеру
запального процесу та вибору оптимальної тактики лікування;

- нефрологія - для проведення експрес-оцінки функціонального
стану нирок та здійснення контролю за гемодіалізом;

- судова медицина, у котрій визначення давності смерті та виявлення
прийому наркотиків чи токсичних засобів здійснюється ґрунтуючись
на значення показників хемілюмінесценції біопроб;

- офтальмологія - для вивчення механізмів розвитку гемофтальма,
увєїта, дегенерації сітківки, катаракти;

- неврологія - щоб уточнити патогенез розсіяного склерозу та
дистрофічної психопатії;

- гематологія - з метою оцінювання антиокислювальних
властивостей, функціонального стану і активності клітин крові;

- ендокринологія - для вивчення механізмів розвитку цукрового
діабету, гіпертіреозу, гіпотіреозу та інших ендокринних порушень;

- гематологія - з метою проведення оцінки функціонального стану
печінки;

- геронтологія, що дає змогу вивчати вікові зміни процесів
окислення;

- фармакологія і косметологія, в котрих визначається оцінка впливу
фармакологічних препаратів і косметологічних засобів на антиокси-
дантні процеси в організмі;

- курортологія - для визначення показів та протипоказів, контролю
ефективності санаторно-курортного лікування;

- фізіотерапія, що дозволяє виявити покази та протипокази,
здійснити контроль стану при фізіотерапевтичних діях , таких як
гіпербарична оксигенація, лазеротерапія, акупунктура і т.п.;

- фізкультура і спорт,  в котрих здійснюється моніторинг стану
спортсменів, оцінка адекватності фізичних навантажень, раціональна
побудова тренувального процесу;

- дієтологія для визначення харчової цінності і збереження
продуктів та  проведення пошуку харчових стабілізаторів.

Узгодження суб'єктного досвіду з науковим змістом здобутих знань
у процесі навчання є основним чинником підвищення кваліфікації,
проте на Національній нараді з стратегії розвитку вищої медичної та
фармацевтичної освіти за участю експертів Всесвітньої Організації
Охорони Здоров'я та Всесвітньої Федерації Медичної освіти було зазначено,
що однією з невирішених проблем української медичної освіти є
невідповідність умов навчання вимогам часу [4]. Передусім це стосується
важливого елементу освіти - дотримання у процесі навчання балансу
між образним та інформаційно-логічним способами сприйняття
інформації й мислення. Існує необхідність у створенні навчального
програмного забезпечення, яке відповідало б сучасним вимогам: імітація
складних матеріальних об'єктів з візуалізацією динамічних результатів,
реалізація ігрових форм і методів навчання, імітаційне моделювання,
автоматизація й інтенсифікація педагогічної праці в процесі проектування
системи навчання, глибоке вивчення та освоєння засобів автоматизації
[5], що є необхідним з огляду на вимогу Болонських стандартів
високого відсотка самостійної роботи студентів [4].

Широке впровадження в спеціальну освіту нових комп'ютерних
технологій є загальноцивілізаційною і загальнокультурною вимогою
навчального процесу, сприяє його активізації , підвищує якість
викладання дисциплін і об'єктивність контролю знань студентів, дає
змогу посилити мотивацію навчання.

В той же  час, застосування комп'ютерних засобів у навчальному
процесі вимагає зміни технології вивчення практично всіх дисциплін
[6]. У комп'ютеризації професійної освіти існує протиріччя, суть якої
в тому, що, з одного боку, професійні навчальні заклади все більше
обладнуються персональними комп'ютерами (ПК), різко зростає роль
і значення інтенсифікації процесу розвитку творчих здібностей студента,
а з іншого, - явно недостатнім є науково обґрунтоване програмно-
методичне забезпечення [7].

Інтеграція України в Європейський простір , про що заявлено
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керівництвом України, і, як наслідок, органічне приєднання України
до Болонського процесу [8], вимагає застосування БМС дослідження
ХЛ у вивченні та здобутті практичних навичок з таких дисциплін:

- фізіологія, патофізіологія, біофізика, молекулярна біологія, в котрих
БМС дослідження ХЛ застосовується у вивченні молекулярних основ
фізіологічних процесів ,  дослідженні загальних закономірностей і
механізмів розвитку патологічних станів, здійсненні оцінки можливостей
захисту та пристосування організму за умови промислово-виробничих ,
медикаментозних, екологічних впливів, у вдосконаленні та проведенні
цілеспрямованого пошуку ефективних способів діагностики, профілак-
тики та лікування;

- фармакологія, вивчаючи яку виникає необхідність скринінгу
біологічно-активних сполук, підбору препаратів, що впливають на анти-
та прооксидантну системи, прогнозування ефективності дії антиок-
сидантів з метою виявлення антирадикальних властивостей, як
здатність підвищувати стійкість клітин до вільно-радикального стресу;

-  біохімія,  на заняттях з якої БМС дослідження ХЛ може бути
використана для визначення мікрокількостей АТФ, НАДФ та ін.;

- екологія, у котрій завдяки БМС дослідження ХЛ стають можливими
проведення раннього виявлення негативної дії чинників середовища, оцінка
ступеня патогенності зовнішніх дій, біоекологічний моніторинг.

У наявних біомедичних системах дослідження хемілюмінесценції
вітчизняного та зарубіжного виробництва ні апаратна реалізація, ні
програмне забезпечення не передбачає застосування з навчальною
метою. Це не відповідає приєднанню України до Болонського процесу
та входженню в Європейський освітянський простір. Тому науковцями
Тернопільського національного економічного університету розроблено
БМС дослідження ХЛ АБФП-01 [9] з покращеними точнісними
характеристиками [10, 11] та впроваджено у Тернопільському
державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського з метою
проведення медико-діагностичних досліджень. Програма XemiPro 1.0
не тільки реєструє, опрацьовує і зберігає дані дослідів, але й працює
у режимі симулятора проведення хемілюмінесцентних досліджень згідно
заданої програми, котра передбачає вибір біопроби, характерних ознак
захворювання та методики проведення дослідження. На даний час
проводиться вдосконалення роботи БМС та наповнення бази даних
ХЛ сигналів .

Одна з ключових позицій, що розглянуті й виконуються в рамках
Болонського процесу є розширення мобільності студентів та
викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським
досвідом  [12]. Це можливо досягнути впровадженням комп'ютерно-

інтегрованих систем на основі мережевих технологій з можливістю
вивчати складні біохімічні процеси використовуючи обладнання
віддалених навчальних та наукових організацій.  Тому,  згідно з
приєднанням України до Болонського процесу, визначено наступні
завдання на майбутнє:

- провести схемотехнічне, конструктивне та програмне доопрацю-
вання розробленої БМС дослідження ХЛ з метою уможливлення
вивчення ХЛ процесів через мережу Інтернет шляхом забезпечення
роботи приладу через ТСР/ІР протокол . Програмне забезпечення
написати на мові з підтримкою ПК різних платформ;

- на основі результатів досліджень коригувати існуючі методики
та виробити нові ефективні методи проведення досліджень;

- з метою використання отриманого досвіду в подальших наукових
дослідженнях вивчити існуючі, а в разі необхідності створити гнучкий
уніфікований формат запису у файли інформації ,  що відображає
проведення дослідження ХЛ та визначення її параметрів .

ВИСНОВОК
Застосування комп'ютерних технологій у медицині є актуальним та

перспективним і відповідає приєднанню України до Болонського процесу.
Розроблення біомедичної системи дослідження хемілюмінесценції має
важливе значення як для медичної науки, оскільки застосування
біотехнологій є одним із тематичних напрямів Програми, так і для
практики, як засіб визначення стану антиоксидантної та прооксидантної
систем організму та інтегрального відображення процесів вільно-
радикального окислення. Широке застосування БМС дослідження ХЛ
у теоретичних та прикладних дисциплінах та відсутність БМС, що
відповідають сучасним вимогам,  відображає необхідність створення таких
систем та вихід на ринок медичних приладів та систем.
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОМЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ У МЕДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ
Ляпандра Андрій Степанович

Тернопільський національний економічний університет
У статті висвітлено питання актуальності та доцільності застосування

біомедичної системи (БМС) дослідження хемілюмінесценції (ХЛ). Визначено
необхідність використання БМС у навчальному процесі. Встановлено потребу
дистанційного користування біомедичною системою дослідження ХЛ. Сформу-
льовано основні завдання, котрі необхідно вирішити для підвищення наукової
та практичної значимості БМС вивчення хемілюмінесценції.

Ключові слова : Біомедична система, хемілюмінесценція, активні форми кисню ,
вільно-радикальне окислення, біопроба.

В статье отражен вопрос актуальности и целесообразности применения
биомедицинской системы (БМС) исследования хемилюминесценции (ХЛ). Определено
необходимость использования БМС в учебном процессе. Установлена потребность
дистанционного пользования биомедицинской системой исследования ХЛ.
Сформулированы основные задания, которые необходимо решить для повышения
научной и практической значимости БМС изучения хемилюминесценции.

Ключевые слова: Биомедицинская система, хемилюминесценция, активные
формы кислорода , свободно-радикальное окисление, биопроба .

The question of actuality and expedience of application of the biomedical system
(BMS) of chemiluminescence's (CL) research is reflected in the article. Specify neces-
sity of the use of BMS in an educational process. The requirement of the controlled
from distance using the biomedical system of research of CL is set. Basic tasks which
must be decided for the increase of scientific and practical relevance of BMS of
chemiluminescence's  study are formulated.

Key words: biomedical system, chemiluminescence, active forms of oxygen, freely-
radical oxidization.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТОВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В

СТОМАТОЛОГИИ
Фефер Э.И.

Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П.Л.Шупика

Резюме. Представлены ведущие тенденции создания единых международных
стандартов обмена медицинскими данными в диагностике основных
стоматологических заболеваний .

Ключевые слова: стоматология, медицинская информатика , стандарты
обмена информацией, медицинские диагностические устройства .

Введение. Бурное развитие компьютерных технологий в медицине
все более остро ставит вопрос о создании единых международных
стандартов обмена медицинскими данными. Единого мирового подхода,
к сожалению, не существует. На сегодняшний день существует
множество различных медицинских стандартов: ASTM, ASC X12, IEEE/
MEDIX, NCPDP, HL7, DICOM и т.д. Как правило, стандарты носят
названия групп/комитетов и прочих некоммерческих организаций, их
разрабатывающих.

Первая группа стандартов связана с ведением электронной истории
болезни. Одни стандарты описывают терминологию, которая должна
быть в ней использована, другие - передачу медицинских документов
и изображений в электронную историю болезни, третьи - способы
организации данных в электронной истории болезни, четвертые - обеспе-
чение доступа медицинских работников и самих пациентов к элект-
ронной истории болезни и т.д.

Общепринятое определение электронной истории болезни до
настоящего времени также отсутствует. Более того, это понятие
эволюционирует уже в течении 30 лет по мере прогресса информацион-
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ных технологий. В англоязычной литературе менялись даже аббревиа-
туры, обозначающие электронную историю болезни: сначала EMR (elec-
tronic medical record), теперь EPR (elecronic patient record), EHR (elec-
tronic health record) и EHCR (electronic healthcare record). К примеру,
одно из последних изменений в концепции ведения электронной исто-
рии болезни состоит в следующем: пока диагностические и медицинс-
кие измерительные устройства были относительно простыми, считалось,
что записи в электронную историю болезни могут инициироваться
только уполномоченным на то человеком - медицинским работником.
Теперь же допускается , что такие записи могут инициироваться без
участия человека программным обеспечением диагностических
устройств и измерительных приборов или даже программным
обеспечением компьютеров общего назначения. Пришлось даже ввести
специальный термин:  Healthcare agent, то есть дословно "агент
медицинского учреждения", как общее название для людей и устройств,
вносящих записи в электронную историю болезни.

В сущности, разработка стандартов медицинской информатики
преследует цель создания универсального языка общения медицинских
работников и нужна для того, чтобы каждая запись электронной истории
болезни могла быть одинаково понята представителями различных
медицинских школ. При этом компьютеры должны стать как бы
переводчиками с привычного естественного медицинского языка на
унифицированный электронный язык и обратно. Поэтому неудивительно,
что в последние десятилетия наибольшие усилия специалистов по
медицинской информатике были сосредоточены в двух основных
предметных областях: стандартизация медицинской терминологии и
стандартизация передачи записей в электронную историю болезни.

В другой группе стандартов - получения, обработки и передачи
медицинских изображений - ситуация несколько иная. Казалось бы,
нет ничего сложного в том, чтобы записать медицинское изображение
в каком-либо универсальном формате, скажем TIFF или BMP, а затем
передавать его по любым доступным линиям связи. Однако в действи-
тельности не все так просто. Одно дело представить для всеобщего
обозрения какой-либо снимок поверхности, и совсем другое выполнить
его профессиональную интерпретацию,  определить размеры и цвет
изображенных на нем объектов. В последнем случае необходимо, кроме
собственно снимка, иметь достаточно подробные сведения об условиях,
в которых он был сделан, например, о расстоянии до фотографируемого
объекта, его пространственном положении, освещенности, состоянии
предмета в момент получения снимка (к примеру, движение или покой),
а также об экспозиции, фокусном расстоянии объектива и размере

диафрагмы, характеристиках использовавшегося светофильтра и т.д.
При интерпретации нередко приходится сравнивать серии снимков
одного и того же объекта , полученные в разное время и в разных
условиях .

Медицинские изображения нужны, прежде всего, для професси-
ональной интерпретации, поэтому каждому такому изображению также
должно сопутствовать описание условий, в которых они были сделаны,
а также сведения о состоянии пациента в момент получения изоб-
ражения. Формализация подобных данных представляет собой
достаточно сложную задачу. К тому же ее постановка существенно
зависит от того, как и для каких целей в дальнейшем будут исполь-
зоваться указанные формализованные сведения. Еще сложнее сделать
такую формализацию общепринятой. Именно формализация описания
условий получения и хранения изображений и электронных данных
и явилась причиной начала разработок стандартов.

Основная часть.
Естественный отбор наиболее удачных разработок, в конечном счете,

привел к тому, что в каждой из этих предметных областей оказалось
по два доминирующих стандарта. Ни один из них в настоящее время
не способен вытеснить другой, поэтому дальнейшее развитие этих
стандартов намечается по пути их интеграции.

Поскольку ошибочно понятая запись истории болезни может стоить
пациенту жизни,  весьма важны усилия по стандартизации медицинской
терминологии. За это время наибольших успехов достигли две
англоязычные страны: США и Великобритания . В первой были
разработаны Унифицированная система медицинского языка  UMLS
и обширная номенклатура медицинских терминов SNOMED, во второй
- Клинические коды Рида RCC.

Каждая группа по разработке стандартов имеет некоторую
специализацию. Так, ASC X12N занимается внешними стандартами
обмена электронными документами, ASTM E31.11 - стандартами обмена
данными лабораторных тестов, IEEE P1157 - стандартами обмена
медицинскими данными ("MEDIX"), ACR/NEMA DICOM - стандартами,
связанными с обменом изображений и т.д.

Наиболее серьезные и интенсивно развивающиеся стандарты
находят программно-аппаратную поддержку у таких крупных
производителей медицинской техники, как Philips, Siemens, Acuson и
другие. В ряде стран вопросы стандартизации обмена медицинскими
данными решаются достаточно глобально. Так, например, в США в
1996 году Американским национальным институтом стандартов
(ANSI) был утвержден национальный стандарт обмена медицинскими
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данными в электронном виде HL7 (Health Level 7).
Стандарт HL7 предназначен для облегчения взаимодействия

компьютерных приложений в учреждениях здравоохранения, обмена
внешними данными. Его основная цель состоит в такой стандартизации
обмена данными между медицинскими компьютерными приложениями,
при которой исключается или значительно снижается необходимость в
разработке и реализации специфичных программных интерфейсов,
требующихся при отсутствии стандарта. Кроме того, целью HL7 является
поддержка электронного обмена информацией в здравоохранении при
использовании широкого спектра коммуникационных сред, включая и
значительно менее полные по сравнению с моделью OSI (Open System
Interconnection - взаимодействие открытых систем).

Назначение стандарта  HL7 состоит в стандартизации обмена
данными, а не прикладных систем, занимающихся этим обменом. Это
означает, что методы применения данного стандарта в различных
медицинских учреждениях могут существенно отличаться.

Первая версия стандарта  HL7 была разработана в 1987 году.
Данный стандарт используется не только в США, но и в Австрии,
Австралии, Великобритании, Германии, Израиле, Канаде, Японии и др.

Стандарт HL7 предназначен для электронного обмена документами
в учреждениях здравоохранения, особенно в тех, где пациенту оказывают
интенсивную медицинскую помощь (например, в больницах). Он
обобщает работу комитета организаторов здравоохранения  (пользо-
вателей), производителей и консультантов, который был образован в
марте 1987 года по ходу конференции, организованной Сэмом
Шультцем в госпитале Пенсильванского университета. Ее участников,
представлявших как пользователей , так и производителей информа-
ционных технологий, объединила общая цель - упростить реализацию
взаимодействия компьютерных приложений, созданных различными,
нередко конкурирующими производителями. Этот комитет, который
впоследствии получил название HL7 Working Group (Рабочая группа
HL7),  поставил перед собой задачу стандартизовать форматы и
протоколы обмена определенными ключевыми наборами данных между
прикладными компьютерными системами здравоохранения.

Версия 1.0 предварительного стандарта охватывала общую структуру
взаимодействия приложений, транзакции госпитализации, выписки и
перевода пациентов (ГВП), ввод заказов, а также запросы с дисплейным
ответом. Хотя система учета оплаты лечения признавалась чрезвычайно
важной, временные рамки не позволили включить ее в первый вариант
предварительного стандарта. Этот вариант был представлен на  I
Пленуме Рабочей группы HL7, проводившемся 8 октября 1987 года в

Tyson's Corner (Вайоминг, США).
В 1996 году версия 2.2 была одобрена Американским нацио-

нальным институтом стандартизации ANSI в качестве национального
стандарта; в 1999 году такой статус был присвоен версии 2.3.1. Позднее
Главным научно-исследовательским вычислительным центром Меди-
цинского центра Управления делами Президента Российской Федерации
был произведен перевод этой версии на русский язык . Эта версия
включает в себя 12 глав и 5 приложений.

Очевидно, что стандарт HL7 фундаментально охватывает предмет-
ную область обмена медицинскими документами. В настоящее время
завершается разработка версии 3. Она уже не будет совместимой с
предыдущими версиями, зато в ней использованы наиболее современные
подходы к моделированию предметной области здравоохранения.

Другим интенсивно развивающимся медицинским стандартом
является DICOM (Digital Imaging and Cоmmunications in Medicine,
цифровые изображения и обмен ими в медицине). DICOM - это
индустриальный стандарт для передачи радиологических изображений
и другой медицинской информации между компьютерами. Этот
стандарт описывает "паспортные" данные пациента, условия проведения
исследования, положение пациента в момент получения изображения
и т.п. , для того чтобы впоследствии было возможно провести
медицинскую интерпретацию данного изображения.

Стандарт позволяет организовать цифровую связь между различным
диагностическим и терапевтическим оборудованием, использующимся
в системах различных производителей. Рабочие станции, компьютерные
(КТ) и магнитно-резонансные томографы (МРТ), микроскопы, УЗ-
сканеры, общие архивы, хост-компьютеры и мэйнфреймы от разных
производителей, расположенные в одном городе или нескольких
городах,  могут "общаться"  друг с другом на основе DICOM  с
использованием открытых сетей по стандартным протоколам ,
например TCP/IP.

С использованием DICOM можно проводить различные медицинские
исследования в территориально-распределенных диагностических
центрах с возможностью сбора и обработки информации в нужном
месте.

Такие возможности положительно сказываются на повышении,
прежде всего, экономической эффективности в различных отраслях
медицины. Это позволяет получать максимальную отдачу от
существующих ресурсов, значительно снизить затраты, в том числе и
на подключение нового оборудования, поддерживающего этот стандарт.
Как результат, медицинские изображения могут быть получены и
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отправлены в место назначения более быстро, причем при отсутствии
в месте получения изображений нужных специалистов местом их
назначения может служить более специализированное на этом
конкретном случае диагностическое учреждение.

Первая версия данного стандарта была разработана Американским
Колледжем Радиологии (American College of Radiology, ACR) и
Национальной ассоциацией производителей электронного оборудования
(National Electrical Manufacturers Association, NEMA) в 1985 году.

К началу 80-х годов проблема интеграции сложных цифровых
устройств лучевой диагностики стояла уже достаточно остро, что
побудило Американский институт радиологии (ACR) и Национальную
ассоциацию производителей электрооборудования CШA (NEMA)
заняться разработкой стандарта передачи цифровых медицинских
изображений. В 1983 году ими был создан объединенный комитет, в
задачи которого входила разработка стандарта , обеспечивающего
передачу цифровых медицинских изображений, не зависящую от
производителей диагностического оборудования и способствующую
развитию систем архивирования и передачи изображений (PACS),
обеспечению их взаимодействия с автоматизированными больничными
информационными системами, а также созданию баз данных ,
содержащих диагностическую информацию, получаемую с помощью
большого числа удаленных друг от друга устройств различных типов .

Комитет по разработке DICOM 3 представил концепцию
"Центрального тестового узла" (central test node, CTN), центральной
точки обмена необходимой информацией о передаче данных между
медицинским оборудованием различных производителей . На
ежегодном отчете RSNA и научной ассамблее, прошедшей в McCormick
Place в Чикаго, изображения, совместимые со стандартом DICOM 3.0,
поступавшие на  CTN, были через локальную сеть доступны всем
участникам, включая технические и выставочные павильоны . Это
явилось существенным шагом вперед, поскольку теперь этот стандарт
стало возможным использовать в сетевых средах с использованием
стандартных протоколов, например TCP/IP. В последующем структура
стандарта была приведена в соответствие с директивами Международной
организации по стандартам (ISO). Все это привело к тому, что такие
крупнейшие производители диагностического оборудования, как Gen-
eral Electric, Philips, Siemens и др., начали планировать в составе своих
систем возможность обмена изображениями в стандарте DICOM 3.0.

При поддержке RSNA, Лаборатория Электронной Радиологии (Elec-
tronic Radiology Laboratory, ERL) Института Радиологии Маллинкродта
(Mallinckrodt Institute of Radiology, MIR) разработала программное

обеспечение, которое первым в своем роде включало поддержку
спецификации DICOM 3.0. Данное программное обеспечение (ПО) было
установлено в  CTN для демонстрации применения стандарта в
локальной компьютерной сети секции infoRAD на ассамблее RSNA
'92. Позднее ERL выпустила более развитое ПО, которое было
продемонстрировано в распределенной сети на  RSNA '93. В январе
1994 года в целях помощи разработчикам в понимании сущности
стандарта , рабочая версия , исходные коды и документация этого
программного обеспечения были опубликованы на ftp-серверах RSNA
и MIR для бесплатного публичного доступа. Доступны стали и простые
тестовые утилиты , которые могли применяться для начального
тестирования продуктов в лабораториях разработчиков.

Стандарт DICOM 3 распространяется на передачу растровых
медицинских изображений, получаемых с помощью различных методов
лучевой диагностики (рентгенография, ультразвуковая диагностика ,
эндоскопия, компьютерная и магнитно-резонансная томография и др.,
всего в нем перечислены 29 методов). Он получил широкое признание
не только в США, но и во многих других странах , в том числе
европейских. Стандарт DICOM был взят за основу разработки
европейского стандарта MEDICOM, работа над которым велась рабочей
группой WG4 технического комитета TC 251 Европейского института
стандартизации CEN.

С расширением парка высокотехнологичных медицинских диагнос-
тических устройств лучевой диагностики, называемых также устройст-
вами медицинской визуализации (цифровые рентгеновские системы,
компьютерные, магнитно-резонансные, позитронно-эмиссионные
томографы, системы ультразвуковой диагностики и т.д.), проблема
электронного обмена медицинскими цифровыми изображениями
становится все более и более актуальной. Электронный обмен позволяет
обеспечить дистанционный доступ нескольких специалистов к одному
и тому же медицинскому изображению, что бывает важно, например,
при подготовке к консилиуму. Электронная передача медицинских
изображений из одного лечебного учреждения в другое, например, для
проведения консультации, может выполняться за минуты или, в
крайнем случае, за десятки минут, в то время как пересылка снимков
обычными способами нередко занимает несколько дней. Наличие
изображения в электронной форме позволяет выполнять достаточно
сложную компьютерную обработку, к примеру, наложение изображений
компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа и т.д.,
значительно улучшающую возможность постановки диагноза и
принятия решений о лечении пациента . В целом электронная передача
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медицинских изображений лучевой диагностики способна существенно
ускорить процесс диагностики заболеваний и лечения пациентов и
повысить обоснованность принимаемых медицинских решений. Однако
реализация электронной передачи медицинских изображений наталки-
вается на многие трудности. Одно из основных препятствий связано с
тем, что устройства медицинской визуализации и их эксплуатация
стоят очень дорого. Поэтому даже в крупнейших медицинских центрах
они приобретаются постепенно, зачастую у разных поставщиков ,
предлагающих несовместимые аппаратные и программные средства .
Не спасает положения и закупка этих устройств у одного поставщика,
поскольку с течением времени менялись модели встраиваемых в них
компьютеров , версии системного и прикладного программного
обеспечения, форматы хранения и передачи данных. Все это сущест-
венно затрудняет задачу интеграции устройств медицинской визуали-
зации в единой сети лечебного учреждения.

В настоящее время существуют разные способы решения задачи
интеграции устройств медицинской визуализации. Производители могут
предлагать собственные, уникальные решения. Например, знаменитая
фирма  Siemens, поставляющая широкий спектр медицинских
диагностических устройств , в дополнение к ним предлагает систему
SIENET, обеспечивающую передачу различного вида изображений на
специальным образом оснащенные (и достаточно дорогие) рабочие
станции, которые могут быть расположены в любом месте лечебного
учреждения. Для этой передачи используются собственные протоколы
обмена , поэтому система SIENET допускает прием и обработку
изображений, полученных в основном на диагностических устройствах
производства именно фирмы Siemens, например, цифровых радиографах
SIREGRAPH, FLUOROSPOT, компьютерных томографах  SOMATOM,
магнитно-резонансных томографах MAGNETOM. Однако в нескольких
американских больницах, например в Методистском госпитале
Индианы, система  SIENET используется в сочетании с томографами
фирмы General Electric. Чтобы обеспечить большую привлекательность
и сделать систему более открытой, ее разработчики включили в нее
возможность передачи циркулирующих в ней изображений во внешние
информационные системы и сети по стандарту DIСОМ. Однако эта
возможность является скорее довеском к системе, а не ее основой. По
информации фирмы Siemens, система SIENET в различной комплектации
установлена в 180 учреждениях по всему миру; общее число ее рабочих
станций превысило 600 единиц.

Другой подход предлагает российская фирма ТАНА. Она использует
достаточно универсальную систему перехвата изображений непосредст-

венно на входе видеомониторов компьютеров диагностических устройств .
Изображения могут быть обработаны с помощью предлагаемого этой
фирмой специализированного (по методам исследований) программного
обеспечения и выведены на пленку или бумагу либо переданы по
компьютерной сети на любую соответствующим образом оснащенную
сетевую рабочую станцию. Этот подход дешевле описанного выше и
позволяет относительно легко подключаться к диагностическим
устройствам разных фирм-производителей, что очень важно для
большинства медицинских центров. Однако при этом не обеспечиваются
автоматическое получение и дальнейшая передача информации об
условиях получения исходных изображений. В своих технических
решениях фирма ТАНА ориентируется в основном на компьютеры
фирмы Silicon Graphics, но предлагает также решения для компьютеров
Pentium. В настоящее время насчитывается уже несколько десятков
установок разработанного ею программного обеспечения.

Предложены и другие идеи. Фирма Optiware разработала программ-
ный пакет Hipax, в котором основная ставка делается на получение
и передачу медицинских изображений в стандарте DICOM. Ссылки на
DICOM делают и другие поставщики аналогичных пакетов, например,
фирма Line Imaging, предлагающая пакет WinRad. Для этих пакетов
характерны достаточно скромные требования к используемым
компьютерам , скажем , Pentium с шиной PCI, оперативной памятью
24 Мбайт, видеоадаптером и монитором , обеспечивающими режим
SVGA с разрешением 1024х768 и палитрой TrueColor. Похожий подход
предлагается также российской фирмой "Федеральное медицинское
агентство".

В силу целого ряда причин подавляющее большинство устройств
медицинской визуализации, используемых в настоящее время в
украинских лечебно-профилактических учреждениях , произведено за
пределами нашей страны. В ближайшем будущем это положение, по-
видимому, сохранится, особенно в части устройств , использующих
цифровую обработку сигналов. Как правило, программное обеспечение
таких устройств не переведено на русский или украинский языки, и
их интеграция в уже существующие и вновь разрабатываемые
медицинские информационные системы оказывается достаточно
затруднительной.

Поскольку многие из вновь разработанных устройств медицинской
визуализации обеспечивают возможность передачи создаваемых ими
изображений в стандарте  DICOM, это может значительно облегчить
задачу интеграции. Структура сообщений стандарта DICOM позволяет
без особого труда вычленить из сообщений само изображение ,
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игнорируя другую информацию. Тем самым, разработчик может начать
с самой простой задачи  - приема и визуализации изображений,
передаваемых с устройств вторичного сбора данных  (secondary cap-
ture devices), например, сканеров рентгеновских снимков, но при этом
применять свою программу для обработки сообщений, полученных и
другими методами визуализации, пропуская дополнительную
информацию. (Судя по всему, этим подходом воспользовались уже
упоминавшиеся фирмы "Федеральное медицинское агентство" и
Optiware). Конечно, на этом пути тоже встретятся немалые трудности,
особенно если производитель оборудования применяет собственные
алгоритмы уплотнения вместо JPEG. Если же эти трудности удается
обойти, то на рабочие места врачей можно передавать не только
сканированные рентгеновские снимки, но также и изображения,
полученные большинством других методов медицинской визуализации.
Затем программу анализа сообщений DICOM можно дополнять
функциональными модулями, обеспечивающими обработку
информации, специфической для конкретного метода медицинской
визуализации.

В целом использование стандарта DICOM представляется интересной
и важной задачей, решение которой способно принести ощутимую пользу
конечным потребителям медицинских изображений - лечащим врачам
и консультантам. Здесь надо иметь в виду одно очень важное
обстоятельство: пока речь будет идти об интерпретации снимков одного
пациента, то передача условий проведения исследований, описанная в
стандарте DICOM, вряд ли будет немедленно востребована врачами.
Значительную часть этой информации они могут получить, глядя на
снимок, на основании знания сложившейся практики проведения
исследований, надписей со значениями параметров , сделанных на
изображении, текстов описаний и заключений, приложенных к снимку.
Передача условий проведения исследований гораздо важнее для
последующей автоматизированной обработки результатов исследований,
особенно той, что проводится с научно-методическими целями. Поэтому
затраты на активное внедрение стандарта  DICOM надо рассматривать
как долгосрочные инвестиции, необходимые для постепенной
автоматизации не только процесса передачи, но также и клинической
интерпретации медицинских изображений.

Вывод
Таким образом ,  разработка стандартов передачи информации

в стоматологии, особенно в Украине, имеет еще множество нерешенных
задач, которые требуют усиленного внимания с позиций научного
анализа и стоматологической практики.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Войтко С.В., Моісеєнко Т.Є.
Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"
Ключові слова: науково-технічний потенціал, технологічний розвиток, сфера

високих технологій , біомедичні технології, інновації, високотехнологічна
біомедична продукція, високотехнологічна діяльність, інтелектуальний
потенціал, технологічний розвиток, науково-технічні роботи, ринок високих
технологій , наукомісткі сектори економіки , медичне обладнання.

Постановка проблеми
Стабільний розвиток української економіки безпосередньо залежить

від науково-технічного потенціалу, який визначається темпами
технологічного розвитку та успіхами у сфері високих технологій. У
свою чергу розробка та впровадження таких технологій залежить не
тільки від рівня підготовки кваліфікованих фахівців, а і від ефективності
застосування сучасних механізмів організації та  стимуляції розвитку
вітчизняної науки [1, с. 63].

Невирішені раніше частини загальної проблеми
Наприкінці ХХ століття до наукомістких сфер відносилися біо- та

медичні технології, оптоелектроніка, комп'ютери та телекомунікації,
електроніка, гнучкі автоматизовані виробничі модулі, нові матеріали,
аерокосмічні технології, озброєння, атомні технології. Сьогодні на світо-
вому ринку провідні позиції серед технологічних новацій займають
біомедичні технології. В Україні також зростає потреба у технологіях
біомедичного спрямування . Однак особливості українського ринку
відносно потреб у таких технологіях повною мірою ще не визначені ,
що пояснюється відсутністю системних досліджень у цій сфері .

Цілі статті
У зв'язку з вищезазначеним, метою роботи є дослідження особли-

востей сфери технологій на прикладі вивчення стану ринку біомедичних
технологій в Україні. Важливим є відображення динаміки зростання
питомої ваги підприємств, що впроваджують інновації. Як результат
дослідження пропонується огляд ринку високотехнологічної
біомедичної продукції в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання, пов'язані з високотехнологічними наукомісткими галузями,

набули висвітлення у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-
економістів, таких як  Баранцев А. В., Кулямин В. В., Бендиков М.А,
Черемних Л. М. , Зоуін,  Гайдуков Л., Шеєрер та ін. Низка питань

набула свого відображення в законодавстві України [8, 9]. Проана-
лізовано дані з керуючої, регламентуючої та нормативної документації
стосовно державної економічної політики , організації науково-
виробничої сфери та ринку передових технологій.

Результати досліджень та їх обговорення
Важливу роль у становленні високих технологій в Україні відіграють

фактори історичного успадкування певного економічного потенціалу.
Ще у складі Радянського Союзу формувалися потужні науково-
виробничі комплекси, система освіти мала розвинену технічну базу.
Однак на початку 90 х років, під впливом низки факторів зовнішнього
середовища, потужний потенціал поступово втрачався, що негативно
відбивалось на розвитку наукомістких технологій.  Дестабілізація
поглиблювалась внаслідок суттєвого скорочення обсягів науково-
технічних робіт, що, значною мірою, визначалось загальнодержавними
економічними проблемами та інфляційними процесами [1, с. 34].

Починаючи із 1996 року, спостерігалось деяке пожвавлення у сфері
наукової діяльності, на що вказує позитивна динаміка обсягів виконаних
науково-технічних робіт та стабілізація загальної чисельності науковців
(докторів та кандидатів наук) в економічній галузі України (табл.1) [2, с.
206]. Однак, незважаючи на тенденцію до поступового зростання чисельності
науковців та збільшення обсягів науково-технічних робіт, загальна кількість
безпосередніх виконавців наукових робіт скорочується.

Таблиця 1
Динаміка чисельності науковців та обсягів наукових робіт у

продовж 15 років

© Войтко С.В., Моісеєнко Т.Є.

Чисельність
виконавців

наукових та
науково-технічних

робіт, % до
попереднього

року

Обсяг виконаних
наукових та

науково-технічних
робіт, у фактичних

цінах

Чисельність
докторів наук в

економіці України,
% до

попереднього
року

Чисельність
кандидатів наук в

економіці України, %
до попереднього

року

Млн. крб.
1991 0,9 5331,2 1,06 …
1992 0,84 63895,9 1,08 …
1993 0,89 1740474,6 1,04 …
1994 0,93 16907862,0 0,02 …
1995 0,87 70933468,0 1,03 1,00
1996 0,89 1111,7 1,02 1,01
1997 0,89 1263,4 1,03 1,02
1998 0,94 1269,0 1,01 1,006
1999 0,93 1578,2 0,97 0,99
2000 0,95 1978,4 1,01 0,98
2001 0,93 2275,0 1,02 1,03
2002 0,94 2496,8 1,03 1,03
2003 0,97 3319,8 1,02 1,03
2004 0,92 4112,4 1,03 1,02
2005 0,98 4818,6 1,04 1,03
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Одним із основних гальмівних факторів постає тенденція значного
зменшення чисельності виконавців наукових та науково-технічних
робіт (з  313 тис. осіб у 1990 році до 105,5 тис. у 2005 році) [2,
с.205]. Така негативна динаміка у науково-технічній діяльності
пов'язана із тривалим відтоком "інтелектуального капіталу" України
за кордон та діяльністю науковців поза науково-технічною тематикою.

У 2006 році рейтинг України за рівнем конкурентоспроможності у
галузі високих технологій та науково-технічного розвитку в цілому
невисокий. Відповідно до цих показників , вона входить у дев'яту
десятку із  238 країн світу [3, с. 12]. Проте Україна має вагомі
передумови щодо перспектив економічного розвитку, які визначаються
її вигідним географічним положенням , наявністю наукового та
інтелектуального потенціалу, достатньо великою кількістю населення
(займає 26 місце у світі), кваліфікованою робочою силою [3, с. 14].
Теперішня ситуація в Україні потребує розвитку високих технологій
на основі вдосконалення державної політики , створення умов для
реалізації потужного інтелектуального потенціалу та всесвітнього
визнання [4]. Такий узагальнений перелік невирішених проблем
визначає складність ситуації у високотехнологічній сфері.

 Наступним вагомим фактором є недостатній рівень фінансування.
Сфера високих технологій вимагає значних фінансових ресурсів, які
не завжди можливо забезпечити внутрішніми джерелами фінансування
в Україні.

Рівень автоматизації, оснащеності інноваційним обладнанням та
забезпеченості організованими, за світовими стандартами, лабораторіями
підприємств високотехнологічної сфери також перешкоджає
ефективному використанню наявного інтелектуального потенціалу.

Законодавством України високі технології визначаються як
технології, що створюються на підставі результатів наукових досліджень
та науково-технічних розробок, забезпечують виготовлення високотех-
нологічної продукції, сприяють запровадженню високотехнологічного
виробництва на підприємствах базових галузей промисловості  [5].
Проаналізувавши низку літературних джерел, стверджуємо про те, що
розвиток hi-tech в основному залежить від низки таких факторів, як:
науковий потенціал; виробнича база; наявність висококваліфікованих
фахівців;  державна підтримка галузі;  ринки збуту;  зростання рівня
потреб.

Після визначення факторів , що впливають на розвиток високих
технологій, доцільно виділити закономірності технологічного розвитку:

- нова технологія впроваджується не самостійно, а у поєднанні з
іншими;

- кожен набір технологій включає низку взаємодоповнюючих
базових технологій;

- кожна базова технологія  - ядро, основа багатьох прикладних
технологій;

- прикладні технології використовуються для модернізації
існуючих виробництв, причому відставання у застосуванні у формі
нової технології згодом призведе до зміни керівництва [4].

На українських підприємствах розвивається три напрями високо-
технологічної діяльності: інформаційно-комунікаційний; біотехноло-
гічний; напрям, що пов'язаний з новими матеріалами [5].

До підприємств, які виконують наукові та науково-технічні роботи,
включаються, згідно чинного законодавства, організації незалежно від
форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що
займалися у звітному році науковою та науково-технічною діяльністю
[2, с. 41].

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт  визначається
як загальна вартість виконаних власними силами наукової організації
фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних
розробок, а також наданих науково-технічних послуг.

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, за 2006 рік
складає 7,9 %. За  2005 рік цей показник складав  4,8 %, 2004 -
4,4%.  Освоєно за  2006  рік 220  видів нової техніки,  в той час як
відповідний показник за аналогічний період минулого року складав
144 [2, с. 205-208]. Це свідчить про позитивні зрушення у державній
економічній політиці відносно до необхідності розвитку високих
технологій в усіх галузях. У теперішній час ринок високих технологій
отримує найбільші прибутки з таких сфер діяльності : комп'ютерна
техніка; проектування і інсталяція інформаційних систем; виробництво
напівпровідникових приладів; цифрові технології обробки інформації;
прилади оптичної електроніки; системи зберігання інформації [6].

Проаналізувавши сфери їх застосування, спостерігається, що кожна
з них різною мірою використовується у біомедичних технологіях .
Практика останніх років засвідчує, що сучасна медицина є одним з
найбільш наукомістких секторів економіки [7]. Тому значну частину
державної підтримки доцільно спрямовувати на цю високотехнологічну
сферу, оскільки здоров'я нації є одним з вагомих показників рівня
розвитку держави і залежить від ступеню її піклування про своїх
громадян.

Для реалізації вищезазначеного варто реалізовувати в даній сфері
економіки гнучку податкову, цінову та інвестиційну політику. Також
зазначимо, що однією з провідних проблем насьогодні є недосконала
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система стимулювання інвестицій, в тому числі іноземних.
На ринку високотехнологічного медичного обладнання вітчизняна

та імпортна продукція  поділяється на два товарні блоки:
І блок:  включає медичну техніку,  яка не виготовляється в Україні,

або виготовляється у недостатньому обсязі та з невідповідною світовим
стандартам якістю. У переважній більшості це наукомісткі та
високотехнологічні вироби (комп'ютери, рентгенівські установки, ультра-
хвильова діагностична апаратура і т.д.).

ІІ блок: включає ті вироби, що в даний момент відповідають або з
незначними доопрацюваннями доводяться до міжнародного рівня.

Суттєву перешкоду на шляху виходу української високотехно-
логічної біомедичної продукції на світовий ринок складають сертифі-
каційні бар'єри,  оскільки вітчизняні сертифікати не визнаються
більшістю європейських національних органів системи міжнародної
сертифікації. В Україні недостатньо представлені дослідні лабораторії
та центри , що акредитовані в системі міжнародної сертифікації з
високотехнологічної медичної техніки, тому українська експортна
продукція має проходити тривалі сертифікаційні випробування за
кордоном, які є досить затратні . У сфері розробки та виробництва
медичної техніки за новими наукомісткими галузями існують суттєві
відставання від аналогів світового рівня.  Наприклад,  вітчизняна
медична техніка не дозволяє застосовувати усі сучасні методи,  що
необхідні для діагностики [8].

Стан ринку високотехнологічної біомедичної продукції України
доцільно вважати близьким до критичного, оскільки рівень розвитку
обладнання та кількість номенклатури продукції відстає у середньому
на 15-20 років від розвинених країн. Закупки біомедичної техніки
(вітчизняної та імпортної) задовольняють потреби споживачів лише
на 30-40%. Використовується 80% зношеної та морально застарілої
техніки [7].

На сьогоднішній день на вітчизняному ринку працюють підприємства
та організації , що є представниками закордонних фірм-виробників
високотехнологічної біомедичної продукції і продукції медичного
призначення загалом. У результаті як державні органи, так і споживачі
краще інформовані  про імпортну продукцію, ніж про вітчизняну. Рівень
закупок імпортної продукції зростає, включаючи продукти-аналоги,
що не поступаються вітчизняним за функціональними можливостями.
Така масштабна заміна української продукції закордонною призводить
до некерованості процесу її технічного обслуговування, залежності від
закупок імпортних витратних матеріалів , комплектуючих, витрат на
сервіс.

Таким чином , всі ці аспекти відбиваються на загальному рівні
розвитку високотехнологічної біомедичної сфери економіки України.
Тому необхідно  докладати зусиль до інноваційного розвитку
вітчизняних підприємств та забезпечити належну підтримку з боку
держави, а також створити центри випробувань, досліджень та
сертифікацій всіх типів високотехнологічної продукції, вжити всіх
необхідних заходів щодо створення законодавства , яке б сприяло
залученню внутрішніх та іноземних інвестицій.

Висновки та перспективи
1. Особливості розвитку сфери науково-технічної діяльності в

Україні за 1990-2005 роки характеризуються деструктивними
процесами (до 1996 року), відносно стабілізаційними явищами
(до2000 року) та тенденціями до пожвавлення (починаючи з
2001 року).

2. Визначені основні загальні закономірності технологічного розвит-
ку та напрями діяльності українських підприємств у високотех-
нологічній сфері, які для біомедицини полягають у наступному:
нова технологія впроваджується у поєднанні з іншими;  набір
технологій включає доповнюючи базові технології; кожна базова
технологія - основа прикладних технологій.

3. Показано динаміку зростання питомої ваги підприємств , що
впроваджують інновації  (2004-2006 роки), яка є позитивною.

4. Проведено селективний аналіз запропонованих товарних блоків
щодо  вітчизняного та імпортного високотехнологічного
медичного обладнання: блок, що включає медичну техніку, яка
не виготовляється в Україні або виготовляється у недостатньому
обсязі,  та блок,  що включає вироби,  що відповідають або з
незначними доопрацюваннями доводяться до міжнародного рівня.

5. Проведено огляд ринку високотехнологічної біомедичної продукції
в Україні.

Подальших досліджень потребує формування організаційно-еконо-
мічного механізму управління високотехнологічними галузями, прове-
дення маркетингового дослідження біомедичних приладів.

Список літератури
1. Проблемы внедрения наукоемких технологий / Баранцев А. В. ,

Кулямин В.  В. ,  Омельченко В.  А. ,  Петренко О.  Л.  //  Труды
Института Системного Программирования - 2004. - т. 8. - 214 с.

2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. /Держкомс-
тат України. - К., 2006. - 350 с.



189

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVIІІ Випуск XVІIІ188

3. Наявність обчислювальної техніки у 2005 році:  Стат. Бюлетень /
Держкомстат України. - К., 2005. - 50 с.

4. Бендиков М.А. Некоторые направления повышения эффективности
украинских высоких технологий // Менеджмент в Украине и за
рубежом . - 2000. - № 5. - 43 с.

5. Черемних Л. М. Специфіка управління інноваційними h іgh-tech
проектами в умовах регіональної економіки//  Інновації та
підприємництво/ - П.: 2006.- №11 - 24 с.

6. Zhouying J. Globalization, Technological Competitiveness and the
'Catch-up' Challenge for Developing Countries: Some Lessons of Ex-
perience // International Journal of Technology Management and
Sustainable Development. - 2005. - Vol. 4. - No 1. - Р. 35-46.

7. Гайдуков Л., Терешко С. / Політика і медицина . - 2006-№6.-63с.
8. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері

трансферу технологій" від 14 вересня 2006 року № 143-V.
9. Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму

розвитку високих наукоємних технологій" від 9 квітня 2004 року
№ 1676-IV.

10. Scherer F. M. International high-technology competition. - Cam-
bridge: Harvard University Press, 1999. - 315 p.

11. Matkin G. W. Technology Transfer and the University. - NY:
Macmillan Publishing Company, 2003. - 104 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье определена важность развития высоких технологий  (в том числе

биомедицинских), а так же необходимость их поддержки со стороны государства .
Проанализирована научно-техническая деятельность за 1990-2005 годы.
Обнаружены закономерности технологического развития и направления
высокотехнологичной деятельности украинских предприятий . Проведено
исследование динамики роста удельного веса предприятий , которые внедряют
инновации (2004-2006роки). Предложены товарные блоки отечественного  и
импортного высокотехнологичного медицинского оборудования . Приведен обзор
рынка высокотехнологичной биомедицинской продукции.

Ключевые слова : научно-технический потенциал, технологическое развитие,
сфера высоких технологий , биомедицинские технологии , инновации,
высокотехнологичная биомедицинская продукция, высокотехнологичная
деятельность, интеллектуальный потенциал, технологическое развитие, научно-
технические работы, рынок высоких технологий , наукоемкие сектора экономики ,
медицинское оборудование

MARKET RESEARCH OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES
This article consist  of development of high technologies (including biomedical

technologies) and necessity of their support from the Government. Scientific and
technical activity is analysed for 1990-2005. Found out conformities to the law of
technological development and directions of hi-tech activity of the Ukrainian enter-

prises. Explored dynamics of growth of specific gravity of enterprises which inculcate
innovations (2004-2006). The blocks of commodities of domestic  and imported hi-tech
medical equipment are offered. The review of market of hi-tech biomedical products
is resulted.

Key words:scientific and technical potential, technological development, sphere of
high technologies, biomedical technologies, innovations, hi-tech biomedical products,
hi-tech activity, intellectual potential, technological development, scientific and tech-
nical works, market of high technologies, science intensive sectors of economy, medical
e q u i p m e n t .
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Відповідно до Концепції розвитку охорони здоров'я населення
України, затвердженої Указом Президента України від 7 грудня 2000
року №1313/2000 "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я
населення України", та з метою забезпечення реалізації інноваційної і
кадрової політики у системі охорони здоров'я, удосконалення системи
підготовки і підвищення кваліфікації та атестації медичних сестер ,
фельдшерів, акушерок, покращання розвитку медсестринства ,
затверджена "Програма розвитку медсестринства України на 2005-
2010 рр.". Метою Програми розвитку медсестринства України є
формування умов для підвищення ефективності і значущості середнього
медичного персоналу в наданні медичної допомоги   всім верствам
населення, які її потребують.  Для  досягнення цієї мети пропонується
реалізація цілого ряду заходів, а саме:

- здійснення основних напрямків кадрової політики в розвитку
медсестринства;

- розвиток системи підготовки і післядипломної освіти медичних
сестер;

- вирішення питань щодо нормативно-правового забезпечення
діяльності медичних сестер;

- інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю медичних
сестер;

- забезпечення розвитку професійних сестринських об'єднань та
асоціацій;

© Губенко І.Я., Радзієвська І.В., Борисенко О.В.
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 - розвиток міжнародного співробітництва в медсестринстві.
 Реалізація передбачених Програмою основних заходів щодо

розвитку медсестринства України дозволить удосконалити систему
підготовки і підвищення кваліфікації, атестації середнього медичного
(фармацевтичного) персоналу та бакалаврів з медицини (фармації) та
привести її у відповідність до міжнародних стандартів.

У цьому контексті розумно говорити про дистанційне навчання як
освітню технологію, що може бути використана в системі перепідготовки
і підвищення кваліфікації медичних фахівців.

Дистанційна форма навчання  - це отримання освітніх послуг без
відвідування вищого навчального закладу, за допомогою сучасних
інформаційно-освітніх технологій та систем телекомунікацій, таких як
електронна пошта, телебачення, інтернет. Дистанційна форма навчання
в Черкаському медичному коледжі передусім використовується для
підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних
(фармацевтичних) фахівців та бакалаврів. Якщо робити акцент на
наступність ланок системи вищої освіти та особистість медичного
працівника, на перший план висувається безперервність освіти у плані
розвитку особистості. Післядипломна освіта допомагає особистості
реалізувати свої устремління, допомагає її самоактуалізації [1].

Дистанційна форма навчання в розрізі післядипломної освіти
дозволяє отримати об'єм знань та навичок тим фахівцям ,  які за
певних причин не можуть навчатися очно. Нашою метою було створити
форму організації навчального процесу для осіб, що поєднують
підвищення кваліфікації з професійною трудовою діяльністю [2].

Специфіка такої форми навчання полягає в тому, що дозволяє
підвищити рівень професійної майстерності без відриву від основного
місця роботи. При цьому використовується метод вибіркового,
поглибленого вивчення основних навчальних дисциплін, що пов'язані
з практичною діяльністю курсантів. Враховуються також особистісні
здібності , потреби та зайнятість медичних фахівців , вони можуть
вивчати навчальні курси у будь-якій любій послідовності. Все це робить
дистанційну форму навчання якіснішою та доступнішою, передбачається
також самостійна робота над навчальним матеріалом.

 Самостійна робота є частиною навчальної програми післядипломного
навчання на циклах удосконалення та спеціалізації. Метою її є активізація
пізнавальної діяльності слухачів, залучення їх до пошукової роботи,
опрацювання окремих тем з підручників, посібників, наукової літератури.
Самостійна робота слухачів дає можливість поглибити знання з окремих
тем і розділів, підготуватись до семінарських і практичних занять.

У робочих програмах циклів удосконалення визначаються теми

самостійної роботи, методичне забезпечення, подається перелік
літератури.

Самостійна позааудиторна робота на відділенні післядипломної
освіти складається з самостійного опрацювання методичного матеріалу
та підготовки реферативних робіт.

Суттєвим компонентом будь-якої системи дистанційного навчання
є навчальні матеріали та ресурси. Змістовні, якісно опрацьовані та
оформлені навчальні матеріали здатні стимулювати процес самоосвіти
курсантів  і , таким чином, підвищувати ефективність всієї системи
безперервної освіти.

Враховуючи те, що навчання на циклах удосконалення та спеціалі-
зації   здійснюється один раз на п'ять років, а слухачі, що приходять
до нас на навчання, не завжди володіють навичками самостійної роботи
з методичною літературою, нами складені рекомендації з організації
позааудиторної роботи слухачів відділення післядипломної освіти.

Технології дистанційного навчання в післядипломній освіті повинні
забезпечити доставку медичним фахівцям основного об'єму
навчального матеріалу, інтерактивну взаємодію викладачів та слухачів
в процесі навчання, надання слухачам можливості самостійного
засвоєння матеріалів, а також оцінку їх знань та навичок, отриманих
в процесі навчання [3].

Технології дистанційного навчання, які існують на даний момент в
Україні, використовуються нами в навчальному процесі відділення
післядипломної освіти для медичних фахівців , що проживають у
віддалених від обласного центру районах . Це - неінтерактивні
(друковані) матеріали, аудіо-, відеоносії, засоби комп'ютерного навчання
(електронні підручники, тестування та контроль знань). Відеоплівки
дозволяють великій кількості слухачів прослуховувати лекції провідних
фахівців обласних лікувально-профілактичних установ та викладачів
коледжу, що мають наукові ступені докторів та кандитатів медичних
наук, заслужених лікарів України. Відеокасети з лекціями використо-
вуються  для переглядів в спеціально обладнаних відеокласах централь-
них районних лікарень та в домашніх умовах. Потужною технологією
дистанційного навчання, що дозволяє зберігати та передавати основний
об'єм навчального матеріалу, виступають електронні підручники та
посібники, як звичайні, так і записані на лазерних дисках CD-ROM.
Індивідуальна робота з ними дає глибоке засвоєння та сприйняття
матеріалу.  На відміну від книг,  ця технологія подає матеріал в
динамічній графічній формі та передбачає можливості для самонав-
чання та самоперевірки отриманих знань . Єфективність досягається
шляхом найбільш повного узгодження вимог та можливостей слухача .
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Зазвичай, навчання проводиться з використанням декількох засобів
спілкування одночасно, в зв'язку з чим слухачі одночасно з навчанням
отримують відомості про всі наукові новини в медицині [4].

Науково-методична робота відділення післядипломної освіти
спрямована на впровадження в навчальний процес нових педагогічних
технологій, інтенсифікацію навчального процесу за рахунок втілення
комп'ютерних технологій, на застосування активних форм і методів
навчання,  активізацію науково-методичної діяльності викладачів ,
пошук нових форм та методів організації самостійної позааудиторної
роботи, на формування особистості медпрацівника , підвищення
педагогічної майстерності викладачів , удосконалення навчально-
методичного забезпечення дисциплін в світлі реформи медичної освіти,
систематизацію та пропаганду педагогічної і методичної літератури,
навчальних посібників з питань навчання і виховання, організацію
роботи з молодими викладачами та викладачами-початківцями, вивчен-
ня, узагальнення та впровадження в навчальний процес передового
педагогічного досвіду, надання методичної допомоги при плануванні
роботи гуртків, кабінетів, в проведенні конференцій, відкритих занять,
семінарів та інших позааудиторних заходів.

В науково-методичній роботі відділення післядипломної освіти ми
враховуємо  також деякі особливості розробки навчальних матеріалів .
Слухачі, які проходять курси удосконалення за дистанційною формою
навчання отримують комплект навчально-методичних матеріалів, що
включає програму курсу, навчальні посібники в друкованому чи
електронному вигляді, методичні посібники для самостійної роботи.

Програма курсу містить формулювання цілей вивчення курсу,
формує мотивації успішного вивчення циклу навчання за допомогою
роз'яснення його місця і значення в системі навчання за обраним
напрямком  (спеціальністю). Перелік тем і розділів супроводжується
вказівкою необхідних рівнів їх засвоєння.

Навчальні посібники повинні в цілому задовольняти вимоги
коректного й однозначного використання термінів й умовних позначок.

Навчальні матеріали, методичні посібники побудовані таким чином,
щоб особа, яка навчається, могла перейти від діяльності, здійснюваної
під керівництвом викладача  (лікаря), до діяльності самостійної, до
максимальної заміни викладацького контролю самоконтролем . Тому
вони містять докладний опис раціональних прийомів описаних видів
діяльності, критеріїв правильності рішень, рекомендації з ефективного
використання консультацій.

В перспективі роботи відділення створення найбільш повного
варіанту навчального курсу, який включатиме:

- методичні рекомендації з вивчення курсу;
- теоретичний матеріал;
- практикум для вироблення умінь і навичок застосування теоретич-

них знань із прикладами виконання завдань і аналізом найчастіше
вживаних помилок;

- віртуальний лабораторний практикум ;
- довідковий матеріал, глосарій;
- перелік практичних навичок;
- систему тестування і контролю знань (тести, контрольні завдання).
Контроль знань - систематичний процес, що полягає у визначенні

ступеня відповідності наявних знань, умінь та навичок попередньо
запланованим .

Процес оцінки знань містить у собі такі компоненти:
- визначення цілей навчання;
- вибір контрольних завдань, що перевіряють досягнення цих цілей;
- оцінку чи інший спосіб відображення результатів перевірки.
Викладацьким складом коледжу підготовлено вхідний та вихідний

контрольний набір завдань (тестів), що дозволяє надійно й адекватно
кількісно оцінити знання слухачів за допомогою статистичних методів.
Основними перевагами застосування тестового контролю є:

- об'єктивність результатів перевірки, тому що наявність заздалегідь
визначеного еталона відповіді (відповідей) щоразу приведе до одного і
того ж результату;

- підвищення ефективності контролюючої діяльності з боку
викладача;

- можливість автоматизації перевірки знань слухачів, у тому числі
з використанням комп'ютерів .

До розробки тестів залучаються найбільш кваліфіковані у  фаховому
та методичному планах викладачі . Тестові завдання, що використо-
вуються для визначення якості засвоєння навчального матеріалу,
відповідають змісту і обсягу отриманої слухачами інформації ,
відповідають контрольованому рівню засвоєння знань, відзначаються
простотою, надійністю та однозначністю. Застосування ЕОМ при
проведенні тестового контролю не тільки полегшує роботу викладача
під час перевірки тестів , але і підвищує мотивацію навчальної
діяльності слухачів, одночасно знижуючи їхню емоційну напруженість
у процесі контролю.

Діяльність викладача при дистанційній формі навчання вимагає
істотної перебудови навчальних методик. У створенні електронної
версії викладачам допомагають фахівці в області інформаційних
технологій. Оскільки навчальний курс у системі безперервної освіти
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найчастіше орієнтований на самостійне вивчення, процес навчання
слухачів включає два обов'язкових компоненти:

- індивідуальну роботу, що припускає використання різних форм
навчальних матеріалів і учбово-технологічних засобів  (програмно-
комп'ютерних продуктів, аудіо/відеозаписів і т.п.);

- діалог з викладачем (т'ютором).
Обов'язком викладачів є допомога слухачам у засвоєнні певних

навчальних курсів , новітніх методик, організаційне управління
навчально-пізнавальною діяльністю слухачів, розвиток пізнавального
потенціалу, допомога у правильному й ефективному використанні
навчально-методичного супроводу курсу, проведення групових і інди-
відуальних консультацій з питань використання навчально-методичних
матеріалів, контроль виконання слухачами графіку навчального
процесу.

Дистанційне навчання в розрізі післядипломної освіти відповідає
вимогам сучасного життя, особливо якщо врахувати розмір оплати
праці молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів та бакалаврів,
транспортні витрати, витрати на організацію очного навчання.

Дистанційне навчання є технологією, за якою в освітньому процесі
застосовуються кращі традиційні та інноваційні засоби, як і форми
навчання, базовані на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях.

В системі освіти дистанційне навчання відповідає принципу
гуманістичності, згідно якого ніхто не повинен позбавлятися можливості
навчатися з причини нестатку коштів , географічної або тимчасової
ізольованості,  соціальної незахищеності та неможливості відвідувати
освітні установи в  силу фізичних недоліків або зайнятості виробничими
та особистими  справами. Дистанційне навчання ввійде в наступне
сторіччя, оскільки воно  є наслідком об'єктивного процесу
інформатизації суспільства та освіти і   об'єднує в собі кращі риси
інших форм як найбільш перспективна ,  синтетична, гуманістична ,
інтегральна форма отримання освіти.

Оскільки освіта стає глобальною, кожному навчальному закладу
треба вибрати і вдосконалити свою інформаційну нішу, що відрізнятиме
його від інших і збільшуватиме шанси на виживання.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У МЕДИЦИНІ ТА
ФАРМ АЦ ІЇ

Губенко І.Я., Радзієвська І.В., Борисенко О.В.
Черкаський медичний коледж

Ключові слова : дистанційна освіта (distance education), дистанційне вивчення
(distance learning)

Дистанційна освіта набуває сьогодні все більшої популярності. Вона завойовує
чільне місце поряд із стаціонарною формою навчання, створює конкуренцію
заочній. Вже багато навчальних закладів пропонує її своїм потенційним
слухачам. Постає питання: чому ДО набуває такої поширеності? В чому її
переваги? У наш час досить актуальною на ринку праці є кваліфікація кадрів .
Потенційні працівники відчувають необхідність здобуття нових навичок і вмінь.
З іншого боку, керівники підприємств та установ з метою успішної діяльності
своїх співробітників стикаються з потребою додаткового їхнього навчання без
відриву від виробництва і в найкоротші строки.

Одне з головних завдань післядипломної освіти в умовах розвитку інформа-
ційного суспільства  - навчити слухачів використовувати сучасні інформаційні та
комунікаційні технології. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні
підготовки викладачів та фахівців у сфері ІКТ , в оснащенні закладів освіти та
лікувально-профілактичних установ сучасною комп'ютерною технікою , програм-
ними засобами, електронними підручниками тощо. Від вирішення цього завдання
в значній мірі залежатиме розвиток безперервної освіти .

Значним фактором виведення нашої освіти на якісно новий рівень і
покращання підготовки висококваліфікованих спеціалістів є не тільки комп'юте-
ризація навчального процесу, а й впровадження інтернет-технологій, створення
корпоративних мереж та віртуальних лабораторій .

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ

Губенко И.Я ., Радзиевская И.В ., Борисенко О.В .
Черкасский медицинский колледж

Ключевые слова : дистанционное образование, дистанционное обучение
Дистанционное образование приобретает сегодня все большую популярность.

Оно завоевывает видное место рядом со стационарной формой обучения, создает
конкуренцию заочной. Уже много учебных заведений предлагает ее своим
потенциальным слушателям. Стоит вопрос: почему ДО приобретает такую
распространенность? В чем его преимущества? В наше время довольно актуальной
на рынке труда есть квалификация кадров . Потенциальные работники ощущают
необходимость получения новых навыков и умений . С другой стороны,
руководители предприятий и учреждений с целью успешной деятельности своих
сотрудников сталкиваются с потребностью дополнительного их обучения без отрыва
от производства и в кратчайшие сроки.

Одной из главных задач последипломного образования в условиях развития
информационного общества  - научить слушателей использовать современные
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информационные и коммуникационные технологии . В связи с этим возникает
насущная необходимость в ускорении подготовки преподавателей и специалистов
в сфере ИКТ , в оснащении учебных заведений и лечебно-профилактических
учреждений современной компьютерной техникой , программными средствами,
электронными учебниками и т.д. От решения этой задачи во многом будет зависеть
развитие непрерывного образования.

Значительным фактором вывода нашего образования на качественно новый
уровень и улучшения подготовки высококвалифицированных специалистов есть
не только компьютеризация учебного процесса , а и внедрение Интернет-технологий ,
создание корпоративных сетей и виртуальных лабораторий .

 PECULIARITIES OF DISTANCEEDUCATIONAL TECHNOLOGY IN MEDICINE
AND PHARMACY

Hubenko I.Ya., Radzievska I.V., Borysenko O.V.
Cherkasy medical college

Key-words: distance education, distance learning
Distance education gets more popularity nowadays. It takes a decent place near

the standart form of studing competing the education by correspondence. Many of
educational establishments suggest it to their applicants. So, some questions arise:
why is D.E. getting  popular? What  are its advantages? Nowadays the level of human
resources'professionalism is of primary importance. Potential workers ful the neces-
sity of getting new skills and practice. On the other hand, the managers of offices
and enterpries come across the need of their additional education without interrupt-
ing their work and within a short period of the time.

One of the main tasks of the postgraduate education in the framework of the
development of the informative community is to teach the students to use modern
infomational, communicational teachniques. On the bisis of such question an urgent
problem of speeding up the teachers' and ICT specialists' training emerges.

Taking into account providing educational esteblishments and health care
instittutions with the up-to-date computer equipment and software, electronic text-
books etc. Solving this task depends on the development of the non-stop education.
Computerization of the studying process and implementation of Internet-technolo-
gies, creating corporative networks and factor of leading up our education into the
new level of development and improvement of highly qualified specialists' training.

medcol@ukr.net
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КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ

У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ АНТАРКТИКИ
Моісеєнко Є.В., Мадяр С.А.

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Національний Антарктичний Науковий Центр МОН України

Ре з юме
Розглянуто можливість застосування технології поліхромного адаптаційного

біорегулювання з метою корекції психофізіологічних синдромальних проявів у
людини під час тривалої діяльності на антарктичній станції.

Ключові слова: адаптація,  поліхроматичний ,  біорегуляція,  психофізіологічний
статус,  Антарктика.

Вступ
Діяльність людини в Антарктиці пов'язана з впливом численних

надзвичайних чинників оточуючого середовища і супроводжується
складними адаптаційними перебудовами функціональних систем
організму [4,7,6]. Чутливість організму людини до модифікуючих
впливів екстремальних умов проявляється у зрушеннях психологічного
та психофізіологічного статусу, що може призводити до виникнення
патології та негативно позначатись на працездатності. Специфічність
зрушень психоемоційного статусу полягає у тому, що вони відбува-
ються за умов монохроматичності навколишнього середовища, відсут-
ності впливу чинників техногенного походження та тривалого пере-
бування у колі обмеженого за чисельністю колективу. Перманентний
вплив надзвичайних чинників викликає стан "хронічного стресу",
що супроводжується підвищенням напруженості психофізіологічних
функцій. В результаті можуть виникати ознаки психоемоційної
нестійкості та формування депресивного стану, які мають індивідуальні
особливості і проявляються у вигляді поліморфної симптоматики
"антарктичного синдрому" [8]. Традиційні фармакологічні та
фізіотерапевтичні засоби не здатні у повному обсязі загальмувати
розвиток синдромальних проявів у людини в Антарктиці .  Тому,  за
умов монохромності навколишнього середовища Антарктики, видається
можливим застосування методу поліхромного адаптаційного
біорегулювання  (ПАБ) в якості лікувально-профілактичного засобу.
Технологія візуального сприймання поліхромних спектрів приваблює
оригінальністю, простотою, індивідуальним підходом, можливістю
оцінки ефективності впливу, а також перспективами її застосування
для широкого загалу населення,  оскільки дослідження в умовах
Антарктики при відсутності шкідливих чинників техногенного
походження можуть розглядатись як еталонні [1,2,3].

Отже, метою досліджень було встановлення особливостей перебудов
психофізіологічних функцій і функціональних систем організму людини
у процесі тривалого перебування на антарктичній станції та визначення
можливості корекції її психофізичного статусу методом поліхромного
адаптаційного біорегулювання.

Методика
Дослідження виконані за участю 4-х екіпажів антарктичної станції

"Академік Вернадський" (Academic Vernadsky - 65°14'43"S; 64°15'24"W).
Члени екіпажу (по 14  осіб кожний)  були чоловіками у віці  35-45
років, які чергували на антарктичній станцій упродовж року. Моніторинг
стану функціональних систем організму здійснювався методами
© Моісеєнко Є.В., Мадяр С.А.
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електрокардіографії , електроенцефалографії, спірометрії, ритмокар-
діографії ,  вимірювався артеріальний тиск.  При психофізіологічних
дослідженнях використовувались тести Люшера , САН (самопочуття,
активність, настрій), а також пакет комп'ютерних тестів для оцінки
психомоторних функцій і показників розумової працездатності за
допомогою системи "Прогноз". Технологія неінвазивної корекції
порушень психофізіологічного статусу людини базувалась на авторсь-
кому винаході індивідуальної властивості сприймання людиною
гармонічних поліхроматичних спектрів (Свідоцтво №7043 -"Біоколор"
- спосіб корекції психофізіологічного стану людини , Мадяр С-А.І. ,
30.01.2003 р.).

З метою стимуляції максимальної кількості світлових рецепторів,
комбінацій збудження нейронів-модуляторів, селективних детекторів
кольору, "тренування" всієї системи колірного бачення людини та
опосередкованого впливу на емоційний та психофізичний стан
запропоновано 12-ступеневий гармонічний кольоровий спектр. Базисом
12-ступеневого поліхромного ряду є тріадне компонування кольорів
та принцип їх опонентності.

Оригінальні кольородинамічні спектри створені С.-A.I.Maдяр за
спеціально розробленим алгоритмом . Багатокольорові гармонічні
спектри, які побудовані за принципом опонентності та тріадного
компонування, виготовляють у вигляді таблиць [3].

Дослідження виконувались за участю членів екіпажів антарктичної
станції на протязі року щомісячно та при виникненні необхідності .
Обробка цифрового матеріалу за результатами досліджень проводилась
за стандартними математичними методами.

Результати та їх обговорення
Психофізіологічний відбір кандидатів до участі в експедиції полягав

у наданні пріоритету особам з відповідністю віковим нормативам
кольоропреференції, високими показниками адаптивності, нервово-
психічної стійкості, гармонічним співвідношенням потужності основних
ритмів електричної активності мозку, розумової працездатності, відсутністю
синдромальних проявів депресивності та тривожності. Проте упродовж
перебування на станції відбувались певні психофізіологічні зрушення,
які характеризувались виникненням психоемоційної нестійкості,
збільшеної кількості випадків відчуття поганого настрою, що негативно
впливало на загальне самопочуття, стан здоров'я, працездатність та
психологічний "клімат". Найбільша кількість зимівників потерпала від
означеного симптомокомплексу у початковий період адаптації (перші

місяці), на протязі антарктичної зими та наприкінці експедиції. Під час
зими у окремих зимівників формувались стійкі порушення настрою з
ознаками депресивності, що спричиняло самоізоляцію, формування
мікрогрупи і негативно впливало на взаємовідносини у колективі. Ці
зрушення психоемоційного стану в окремих зимівників спостерігались
до кінця експедиції та утримувались після повернення із Антарктики.

Психофізіологічні зрушення у зимівників, окрім тривалого впливу
умов депривації, можуть провокуватись чинниками біоритмологічної
природи. Стійка біоритмологічна структура психофізіологічних функцій
людини є одним із показників ефективності адаптації організму. Під
впливом комплексу біоритмологічних факторів на антарктичній станції
звичний  біоритм психофізіологічних функцій зимівників перебудо-
вується (табл.). Швидкість і структура вказаних перебудов мають
певні індивідуальні особливості , які можуть позначатися на якості
адаптації. Отже, адаптація людини в антарктичних умовах відбувається
на фоні перебудови добової організації біоритмів і, як свідчать табличні
дані , потребує значного функціонального напруження організму в
результаті сезонної інвертованості нормальної циркадіанної архітек-
тоніки психофізіологічних функцій.

Таблиця
Сезонна динаміка кількості зимівників з адекватно структурованою

архітектонікою циркадіанного ритму деяких психофізіологічних
показників (%)

Окрім того, процес адаптації розвивається поетапно з мінімальною
ефективністю на початку, деяким підвищенням ефективності посеред
зимівлі та її зменшенням наприкінці зимівлі .

Результати моніторингу стану функціональних систем організму
зимівників свідчать про перманентність перебігу адаптаційних процесів
з наявністю характерних перебудовчих періодів у залежності від
тривалості перебування на станції . Є підстави вважати, що процес
адаптації до умов зимівлі зазвичай має фазний характер. Умовно у
цьому процесі можна виділити фазу термінової адаптації , функціональ-
ного напруження, відносної стабілізації та депресивності.

Фаза термінової адаптації (антарктична осінь) характеризується
активними процесами біоритмологічної природи, що підтверджується

Показник осінь зима весна літо
Самопочуття 18,7 21,2 27,8 16,7
Активність 12,5 42,2 16,7 16,7
Настрій 12,5 26,3 33,3 11,1
Швидкість переробки
інформації

28,6 26,1 45,2 38,1
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розладами нормальної циркадіанної архітектоніки психофізіологічних та
вісцеральних функцій, а також температури тіла, добова динаміка якої є
опосередкованим свідченням порушення ритму секреції мелатоніну.

Фаза функціонального напруження (антарктична зима) є результа-
том комплексного впливу біоритмологічних факторів, депривації,
гіподинамії і характеризується закінченням формування особистісних
відносин у колективі, індивідуальною поліморфністю проявів "антарк-
тичного синдрому", характерними змінами співвідношення потужності
ритмів електричної активності мозку, вегето-судинними реакціями.

У фазі відносної стабілізації  (антарктична весна) колектив має
сформовані міжособистісні відносини, зменшується кількість
десинхронозних проявів, оптимізується ритміка електроенцефалограми.
Проте, у окремих зимівників виникають оздаки депресивності , які
утримуються до кінця експедиції.

Заключна фаза депресивності (антарктичне літо) характеризується
підвищеними рівнями тривожності, дратівливості, емоційної нестійкості,
збільшенням питомої ваги низькочастотних ритмів електроенцефа-
лограми, відновленням десинхронозних розладів, падінням показників
імунного стану.

Встановлена фазність адаптації в антарктичних умовах дає мож-
ливість прицільного застосування методів корекції психофізіологічного
стану зимівників (ПАБ)  у залежності від фази адаптації до умов
Антарктики .

Окрім того, на протязі року вибір зимівниками табличних спектрів
кольорів був не стабільним, що вказувало на індивідуальну варіабель-
ність кольоропреференції, яка співпадала з означеними фазами адап-
тації до антарктичних умов. Реакція об'єктивних та суб'єктивних
показників зимівників на вплив поліхромних спектрів залежала не
тільки від самопочуття, наявності та рівня проявів антарктичного
синдрому, а також від часу застосування методики (сезон року, місяць).
Ефективність позитивної дії візуального сприйняття поліхромних
спектрів була значно вищою у зимовий період та наприкінці зимівлі ,
коли почастішали випадки розладів нормального ритму сну та психо-
емоційного стану, які супроводжувались накопиченням втоми та
реакціями з боку системи кровообігу. В цей період під впливом
поліхромних спектрів у понад 90% зимівників виникав стан релаксації,
відчуття психоемоційного відпочинку, нормалізувались показники
кровообігу. У випадках нормального психофізіологічного стану
зимівників сприймання поліхромних спектрів під час зимівлі , як правило,
визивало ефекти релаксації.

Таким чином, об'єктивні та суб'єктивні зміни у антарктичних
зимівників під впливом поліхромних спектрів свідчать про доцільність
застосування методики  з лікувально-профілактичною метою в
антарктичних умовах. З іншого боку, виявлені об'єктивні дані
позитивного впливу сеансів сприймання кольорових спектрів потре-
бують продовження поглиблених досліджень у плані встановлення
залежності поліхромного впливу від індивідуальної кольоропреференції,
що може мати певну генетичну залежність, дослідження регуляторних
механізмів якої дозволить удосконалити методи прогнозу та профілак-
тики захворювань людини в екстремальних умовах . Окрім того,
дослідження поліхромного впливу на людину в антарктичних умовах
створює можливості для визначення нормативних реакцій психофізіо-
логічних функцій організму та удосконалення поліхромної біорегуляції
шляхом застосування принципу зворотного біологічного зв'язку [5,6].

Висновки
1. Встановлена фазність адаптації людини до антарктичних умов,

що проявляється динамічними перебудовами психофізіологічних
функцій, які змінюються у відповідності до сезонів року.

2. Визначена залежність кольоропреференції від фази адаптації
людини до умов Антарктики.

3. Встановлена висока ефективність застосування технології
поліхромної адаптаційної біорегуляції у зимівників з порушен-
нями психо-соматичного стану, особливо у зимовий період та
наприкінці зимівлі.
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Summary. Studying the particularities of the psycho-emotional status as well as

an influence of the polychromatic spectra upon a man during a long-term staying
under the conditions of the monochromatic environment on an Antarctic station was
the aim of this work.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
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Аннотация. Изучена возможность применения новой технологии полихромного

адаптационного биорегулирования с целью коррекции психофизиологических
синдромальных проявлений у человека при длительном пребывании на
антарктической станции.

Ключевые слова: адаптация, полихроматический, биорегуляция, психофизио-
логический статус, Антарктика.

УДК: 616.31-07-08 (047.1)
К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В СТОМАТОЛОГИИ
Минцер О.П., Павленко А.В., Фефер Э.И.

Национальная медицинская академия последипломного обучения
имени П.Л. Шупика

Резюме : Проанализирован вопрос внедрения профессиональных стандартов в
диагностический и лечебный процесс, что является одной из наиболее актуальных
проблем современной стоматологии .

Ключевые слова:   профессиональные стандарты, медицинское страхование .

Вопросы стандартизации диагностического и лечебного процессов
в последнее время занимают особое место в украинском здравоохра-
нении. С внедрением стандартов связывают перспективы его дальней-
шего развития и надежды на его существенное улучшение в ближайшее
время.

Медицинский стандарт специалисты разных стран определяют как
упорядоченную последовательность отражающих достижения науки
и практики диагностических и лечебных мероприятий в сочетании с
оценкой эффективности медицинской помощи на основе объективных
критериев и сроков наблюдений.

Попытки введения системы стандартизации в деятельность учреж-
дений здравоохранения и медицинских работников предпринимались
неоднократно, особенно в последние 15-20 лет. Впервые попытка
формализации структуры , процессов и результатов медицинской
помощи была предпринята в США, где эта проблема исследуется с
начала 20 века . Для оценки деятельности медицинских учреждений
был создан и внедрен ряд стандартов  - стандарты аккредитации,
профессиональные стандарты для медицинских работников и др . В
рамках программы аккредитации американских больниц была органи-
зована Объединенная комиссия (1952 г.), в состав которой вошли
медицинские ассоциации, коллегия врачей, Канадская медицинская
ассоциация и др. Основной задачей, поставленной перед этой комиссией,
вначале была разработка стандартов медицинского обслуживания, а
через некоторое время - контроль за их соблюдением. В 1987 г.
Объединенная комиссия изменила свое название на Объединенную
комиссию по аккредитации организаций здравоохранения (JCAHO).

Американскими учеными Йельского университета в конце 70-х
годов была разработана система, которая основывается на многомерном
анализе клинико-статистической информации . Единицей измерения
являются диагностические группы (diagnosis related group - DRG),
или клинико-статистические группы (КГС), которые формируются с
учетом основного диагноза, осложнений, сопутствующих заболеваний,
профиля помощи и возраста больного. Использование КГС облегчает
осуществление контроля качества, делает возможным функционально-
стоимостной анализ медицинской помощи, создает условия для оценки
взаимосвязи между состоянием здоровья и качеством медицинского
обслуживания. Стремление внедрить систему экономических
стандартов DRG в практику здравоохранения обосновывалось, прежде
всего, требованиями быстрого роста цен на оказание медицинской
помощи и услуг и ростом дефицита средств , необходимых для
реализации программ медицинского страхования населения. Однако
© Минцер О.П., Павленко А.В., Фефер Э.И.
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эти стандарты не учитывали такие значимые элементы, как технологии
диагностики и лечения, а также единые подходы в решении правовых
и медицинских аспектов деятельности врачей и учреждений.

Процесс стандартизации в медицинской области получил также
свое развитие в Европейских странах , где он применяется как
инструмент анализа качества и себестоимости медицинского обслужи-
вания. В настоящее время стандартизация является важнейшим
компонентом единого процесса управления здравоохранением во
многих странах мира.

В нашей стране попытки  построить подобную систему стандартов,
адекватную требованиям современной экономики, не имели должного
успеха. Так называемая система клинико-статистических групп в
общей своей основе практически повторяла номенклатуру болезней и,
соответственно, не могла решить ни экономических, ни правовых, ни
профессиональных задач отечественной медицины и здравоохранения.

Медицинские стандарты - составляющие единого технологического
процесса, который предусматривает использование наиболее эффек-
тивных по результативности и экономичности методов диагностики и
лечения с учетом всех существующих методик, индивидуальных
особенностей пациента , течения болезни, а также материальных ,
кадровых и других возможностей медицинских учреждений. В медицине
стандарт складывается из клинико-технологической и экономической
частей. Клинико-технологическая часть имеет непосредственное
отношение к медицине и определяет оптимум медицинских услуг
(исследований, консультаций, схем и методов лечения), а также
показателей, которые принадлежат к медицинским технологиям
(критерии введения в систему медицинского наблюдения, динамики
патологического процесса , выхода из данной системы, исходов и
осложнений). Стандарты могут быть разных видов в зависимости от
объекта стандартизации, целей и задач , которые обуславливают их
создание.

Качество медицинской помощи отражает степень соответствия
комплексу мероприятий, который осуществляется в соответствии с
профессиональными стандартами или правилами выполнения тех или
иных технологий, направленных на достижение конкретных конечных
результатов . Для оценки качества медицинской помощи, которую
получает каждый конкретный пациент, необходимы стандарты ее
основных характеристик по нозологическим формам заболеваний и
их групп, соответственно стадиям лечебно-диагностического процесса,
профилактики и реабилитации.

Системная классификация методов анализа качества в здраво-

охранении, по которым предполагается оценивать структуру, процесс
и результаты медицинского обслуживания, предусматривает:

1) анализ профессиональных качеств врача , обеспеченности аппа-
ратурой и медперсоналом, условий организации и финансирования
(качество структуры);

2) оценку диагностических и лечебных мероприятий (качество
процесса);

3) анализ исходов (качество результатов).
Существуют также следующие типы стандартов:
1) стандарты структуры, по которым определяется ресурсная база

учреждения здравоохранения - материально-техническое обеспе-
чение, кадры;

2) стандарты процесса  - определяют технологию лечения и
диагностики;

3) стандарты результата лечения (т.е. стандарты качества).
Основными требованиями к стандартам лечебно-диагностического

процесса являются ранняя диагностика и ее достоверность, своевремен-
ность и адекватность медицинской помощи, квалифицированность и
полнота этой помощи, деонтологические аспекты, экономичность. При
этом стандарты не являются раз и навсегда установленными
параметрами, периодически они должны пересматриваться в
соответствии с изменяющимися социально-экономическими условиями
и научно-техническим прогрессом .

Имеются концептуальные различия в подходах к стандартам со
стороны организаторов здравоохранения и клиницистов. Если органи-
заторы здравоохранения рассматривают стандарты преимущественно как
инструмент анализа организации медицинской помощи и оценки ее
качества (стандарты структуры и стандарты результата), то клиницистов
стандарты интересуют прежде всего как регламент оказания адекватной
медицинской помощи и преемственности ее на различных уровнях -
стандарты процесса и, разумеется, стандарты результата.

Перспективы совершенствования отрасли здравоохранения связаны
с созданием системы обеспечения и контроля качества медицинской
помощи на основе разработанных стандартов. Это положение в полной
мере относится и к вопросам решения одной из наиболее актуальных
проблем современного общества  - проблеме распространенности
основных стоматологических заболеваний. Стремление к оптимизации
предпринимаемых в каждом конкретном случае диагностических и
лечебных мероприятий наряду с масштабностью проблемы в целом
предполагают переход к построению и использованию стандартных,
наиболее рациональных схем организации этих мероприятий.
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При разработке профессиональных стандартов в стоматологии в
настоящее время предлагается в первую очередь исходить из
следующих положений:

1. Система разработки профессиональных стандартов должна быть
ориентирована в первую очередь на основную идею - концепцию,
определяющую цель и основные задачи, для решения которых и
создается данная система.

2. В основу разработки профессиональных стандартов должна быть
положена методология, учитывающая законодательные, экономические,
правовые, медицинские, организационные, информационные и другие
элементы научного обоснования структуры построения профессио-
нальных стандартов .

3. Структура построения профессионального стандарта должна
обеспечить преемственность создания по иерархии стандартов ,
определяемых государственной системой стандартизации: стандарты
предприятий, стандарты объединений, отраслевые и государственные
стандарты .

Формирование профессиональных стандартов должно быть
направлено на решение следующих проблем:

- Усиление заинтересованности и ответственности участников ,
включенных в систему медицинского страхования , в охране
здоровья граждан.

- Социальная защита интересов населения в охране его здоровья.
- Аккредитация медицинских учреждений.
- Риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи.
- Гарантии в получении медицинской помощи и уровень ее

оказания .
- Объемы и качество медицинской помощи, контроль качества.
- Проблемы финансирования помощи и разработка соглашений

по тарифам.
- Разрешение ситуаций, связанных с судебным иском по поводу

оказания помощи.
В качестве основных требований при создании медицинских стан-

дартов для диагностического и лечебного процессов должны
учитываться:

1) адекватность предложенных объемов и видов диагностических
и лечебных мероприятий поставленным задачам диагностического и
лечебного процессов;

2) возможность осуществления оговоренного технологического
процесса оказания медицинской помощи в существующих условиях
соответствующих лечебно-профилактических учреждений;

3) реальная достижимость предполагаемых исходов лечения.
Стандарты медицинских технологий в стоматологии должны

представлять собой структурированный ряд соответствующих унифици-
рованных требований к качеству диагностического и лечебного процес-
сов, направленных на их оптимизацию. При соблюдении этого условия
они будут соответствовать современному уровню развития медицинской
науки и способствовать повсеместному повышению эффективности и
качества лечения, рациональному использованию ресурсов , внедрению
передовых медицинских технологий.

Рассматривая планируемое введение медицинского страхования как
форму социальной защиты интересов населения в охране здоровья ,
целесообразно при разработке профессиональных стандартов обращать
внимание на следующие факторы:

1. Профилактическая ориентация основных положений стандартов.
2. Установление определенных степеней гарантии качества помощи

с учетом научных разработок , оправданных многолетней
практикой, а также технологий диагностики и лечения
стоматологических заболеваний.

3. Использование в практике стоматологических учреждений и
врачей продукции стоматологического назначения, прошедшей
сертификацию на территории Украины.

4. Обеспечение системы защиты от инфекционных заболеваний
(вирусные гепатиты, СПИД, пр.).

Отмеченная выше задача социальной защиты интересов населения
в решении проблем сохранения здоровья во многом будет
определяться реализацией функций аккредитации, где и должны быть
определены профессиональные требования:

- к аттестации кадров с учетом выполнения ими видов работ,
использования технологий;

- к уровню организации рабочих мест и деятельности стоматоло-
гического учреждения в целом на основании видов работ и
технологий, на выполнение которых учреждение претендует при
получении лицензии;

- к оказанию доверия стоматологическому учреждению со стороны
стоматологической ассоциации.

Включая в объект медицинского страхования страховой риск,
связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возник-
новении страхового случая, следует предусмотреть также защиту
профессиональных интересов медицинских работников , обусловли-
ваемых различными степенями профессионального риска .

Такое положение предполагает целесообразность включения в
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структуру профессионального стандарта положений о возможных
осложнениях, развитие которых может протекать в силу обстоятельств,
не зависящих от действия медицинских работников .

Включение такого раздела обеспечит возможность ограничения
степени профессионального риска, по аналогии со "страховым риском",
в работе врачей стоматологического профиля.

При составлении договора на оказание стоматологической помощи
в системе медицинского страхования определенное значение придается
решению проблем гарантии качества, а также сроков данной гарантии.

В этом случае концепция формирования профессиональных стандар-
тов предполагает включение в структуру стандарта раздела, определя-
ющего основные требования к гарантии и качеству, что в свою очередь
позволит в определенной степени решить задачи, связанные с формиро-
ванием тарифов и цен на объем и качество оказания стоматоло-
гической помощи и услуг.

Включение в структуру профессиональных стандартов положений,
регламентирующих критерии и параметры оценки качества проведен-
ного лечения с учетом данных об исходной ситуации (определяется
на основании диагностики), в значительной степени повысит ответствен-
ность врачей за качество работы, а следовательно, снизит степень
профессионального риска на случаи, которые могут стать объектом
судебного разбирательства по поводу иска со стороны страховщиков ,
страхователей, пациентов и их родственников.

В целях исключения или ограничения возможностей для возникновения
судебного разбирательства, профессиональный стандарт наряду с четким
разграничением ответственности сторон, включенных в систему оказания
и получения стоматологической помощи, должен обеспечить:

-  защиту интересов пациента с учетом ответственности,  которая может
быть реализована применительно к стоматологии через соблюдение им
правил личной гигиены полости рта, в своевременной посещаемости врача
с профилактической целью, в активном участии в программах первичной
профилактики основных стоматологических заболеваний;

- защиту интересов медицинского работника на случай профессио-
нального риска;

- защиту интересов фондов обязательного медицинского страхо-
вания и страховых медицинских организаций с учетом адекватности
проведенного лечения застрахованному тарифному соглашению
обеспечения качества и определенных сроков гарантии;

- защиту интересов государства в обеспечении его гражданам качествен-
ной стоматологической помощи с учетом реального выполнения
ответственности государства перед своими гражданами и государственной

системой организации стоматологической службы в рамках формирования и
реализации программ первичной профилактики основных стоматологических
заболеваний, обеспечение адекватного потребностям службы финансирования,
передачи функций аттестации кадров, аккредитации стоматологических
учреждений и сертификации продукции стоматологического назначения в
ведение профессиональной стоматологической ассоциации.

В заключении следует подчеркнуть, что разработка профессиональ-
ных стандартов в стоматологии, особенно в Украине, имеет еще
множество нерешенных задач , которые требуют своего незамед-
лительного решения .
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ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ
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УДК 614.253.1:[621.398:378.046.4+004.773]
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СИСТЕМІ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Крамний І.О., Бортний М.О.,

Гуріна І.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Ключові слова: дистанційне навчання, телемедицина , післядипломна освіта.

Затвердження  (розробка) Урядом України державних програм
"Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці на
2006-2010 рр." та "Інформатизація охорони здоров'я України на 2007-
2010 роки" створює умови для випереджального розвитку дистан-
ційного навчання та телемедицини в системі охорони здоров'я та
безпосередньо післядипломній медичній освіті.

В сучасних умовах , які вимагають постійного систематичного
оновлення професійних знань та умінь спеціаліста , необхідним стає
забезпечення можливості доступу користувача до різноманітних ресурсів
інформації, в тому числі, засобів мультимедіа. Саме на використанні
сучасних інформаційних технологій та засобів комунікації (телебачення,
відео- та аудіозасоби навчання , комп'ютерні   глобальні та локальні
мережі) і базується дистанційне навчання. Виділяють такі чинники і
процеси, які обумовлюють і диктують необхідність і можливості
використання дистанційного навчання :

- нові вимоги до освіти (зокрема доступність, невисока вартість
навчання, обмеження в часу навчання і ін.); обмеження по
пропускній спроможності ВНЗ, факультетів підвищення квалі-
фікації й освітніх закладів інших типів;

- ріст кількості бажаючих одержати освіту із-за підвищення
престижу освіти;

- поява і розвиток якісно нових технічних засобів навчання ,
інформаційних технологій і вираженого процесу інформатизації ;

- посилення міжнародної інтеграції , входження до Болонської
системи та ін.

Телемедицина - комплекс організаційних, технологічних і комерцій-
них заходів, що забезпечує функціонування системи консультативно-

Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Крамний І.О., Бортний М.О., Гуріна І.В.©
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діагностичної медичної допомоги, при якій отримується дистанційна
консультація від фахівця, використовуючи спеціалізоване обладнання
та канали зв'язку.  Нові інформаційні технології надають настільки
незвичні можливості для підвищення ефективності післядипломної
освіти при роботі на заочному (неконтрактному) періоді, що можна
говорити про появу нових , на теперішній час поки що нерегламен-
тованих, нетрадиційних форм навчальних занять, наприклад, про коопе-
ративне навчання (метод проектів, метод навчальних фірм). Проте на
сучасному етапі в більшості випадків доводиться говорити про
регламентовані форми з приставкою "електронні" (тобто електронний
семінар, електронна лекція, комп'ютерне тестування), що не змінює
процесуальну форму проведення занять. Необхідно відзначити, що
комп'ютерна мережа дозволяє реалізувати ці форми навчання в
дистанційному вигляді (наприклад, використання комп'ютерної мережі
в режимі електронної пошти й електронної конференції для проведення
традиційних семінарів, конференцій в консультативно-лікувальному
процесі). В ХМАПО ці можливості реалізовані в "Центрі інноваційних
технологій навчання", де використовуються мультимедійні технології
навчання (презентації, відеофільми), Інтернет-технології, створюються
власні моделі контролюючих тестів на базі структури моделі ВДС,
електронні підручники та учбові посібники, розробляються програми для
дистанційної форми навчання і проведення самих занять. Напрацьо-
вуються дистанційні форми навчання. Так, в рамках ІІ з'їзду лікарів
загальної (сімейної) практики України (2005р.) проведено декілька
відеоконференцій; регулярно проводиться трансляція лекцій викладачів
ХМАПО на клінічні бази; проведено цикл ТУ по невідкладних станах з
використанням дистанційних технологій навчання (2006р.); на
факультеті менеджменту в охороні здоров'я по спеціальності "Менеджмент
організацій" слухачі з міст Сімферополь, Кіровоград, Суми, Чернівці
навчаються з використанням дистанційних технологій.

Започатковано курси з підготовки лікарів з телемедицини.  На
клінічних базах кафедри Клінічної інформатики та ІТ в управлінні
охороною здоров'я ХМАПО проводяться навчання з транстелефонної
ЕКГ; розроблена технологія Телемедичного регіонального консуль-
таційного Центру з транстелефонної комп'ютерної ЕЕГ та варіабель-
ності серцевого ритму. На базі ХМАПО працює об'єднана Проблемна
комісія з Телемедицини МОЗ та АМН України,  а також видається
спеціалізований фаховий журнал "Клінічна інформатика і Телемеди-
цина", зареєстрований в ВАК України.

Таким чином, в плані використання в системі післядипломної освіти
дистанційної системи та телемедичних технологій навчання зроблені певні

напрацювання. Однак залишається низка питань, які ще треба
вирішувати.

Серед них затвердження "Положення про дистанційну освіту", зокрема
на післядипломному етапі; впровадження  комплексу  організаційних,
технологічних і комерційних заходів, що забезпечує функціонування
системи консультативно-діагностичної медичної допомоги, при якій
можливо отримання дистанційної консультації від фахівця, викорис-
товуючи спеціалізоване обладнання й канали зв'язку, а також проведення
телемедичних консультацій; застосування телемедичних засобів збору,
обробки й зберігання медичних даних; надання пільг лікарям, які
використовують в своїй роботі електронні дані для діагностики та
лікування пацієнтів та беруть участь в телеконференціях та дистанційній
інтерактивній освіті; підготовка фахівців шляхом впровадження в
систему медичної освіти навчальних програм дистанційної системи
навчання, практичних занять по застосуванню засобів інноваційних
технологій навчання в системі заходів щодо надання медичної допомоги,
швидкої медичної допомоги, використанню їх як основного засобу
безперервного навчання; впровадження дистанційної форми навчання в
безперервну систему підготовки медичних кадрів,  а саме -   створення
систем тестуючого контролю і сертифікації.

office@med.edu.ua

УДК 621.396.6
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ СЕТЕЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Цопа А.А., Цопа А.И., Шокало В.М.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Ключевые слова: Видеоинформация, тестирование, сеть телемедицины

Постоянно растущие требования к оперативности и точности
реагирования в экстремальных ситуациях выдвигают новые задачи
по техническому оснащению специальных служб в зоне чрезвычайной
ситуации (ЧС). Архитектура современных цифровых систем передачи
информации представляет собой многофункциональную интегрирован-
ную структуру, включающую в себя и сети телемедицины.

Разработанная в ХНУРЭ интегрированная система доступа  (см .
рис.) включает в себя нескольких подсистем и сетей: сеть проводного
доступа (СПД), сеть абонентского радиодоступа (САРД), сенсорную
радиосеть (СРС) и командную радиосистему (КРС). Базовые станции
(БС) системы радиодоступа подключаются по проводной сети к

Цопа А.А., Цопа А.И., Шокало В.М.©
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мультиплексору доступа  (МД), который обеспечивает концентрацию
информационных потоков и подключение к серверу данных оператив-
ного штаба. Для передачи информации в центр принятия решений
используются проводные многоканальные цифровые системы передачи
(ЦСП). Система имеет сквозную систему удаленного управления,
мониторинга состоянием элементов структуры и контроля качества
передачи информации.

Доклад посвящен актуальным вопросам повышения качества
передачи информации, в том числе и видеоинформации по сетям
телемедицины.

Высокая концентрация одновременно действующих сетей ставит
остро проблему электромагнитной совместимости (ЭМС), означающую

в данном случае способность различных компонентов сети одновре-
менно функционировать в зоне ЧС с требуемым качеством передачи
информации при воздействии помех.

Качество телекоммуникационных каналов связи особенно важно
при передаче видеоинформации в сетях телемедицины, которые
функционируют при мобильных госпиталях, развернутых в зоне ЧС.
В этом случае качество и уровень оказания специализированной
медицинской помощи пострадавшим напрямую зависит от возмож-
ностей использования современных видеокоммуникационных техно-
логий, их производительности и надежности.

Поэтому создание программно-аппаратных комплексов для опера-
тивного тестирования каналов связи является актуальной проблемой,
решение которой может повысить эффективность служб спасения и
медицины катастроф.

В ХНУРЭ разработаны аппаратные и программные средства, позволяющие
контролировать качество передачи различной информации по сети в двух
режимах: до проведения сеанса связи и в процессе оказания услуги связи.

С помощью разработанного программно-аппаратного комплекса проведена
оценка качества каналов связи, использующих xDSL-технологии, при
воздействии на цифровые системы передачи радиочастотной интерференции.

knure-res@kharkov.ukr tel.net

УДК :614.2:658.3:331.53
ПРИCТУCOВНA ДOCТAВКA CВIТOВOГO МEДИЧНOГO ЗНAННЯ.

ПРАЦЯ В УКРАЇНІ
Чарлс Сернянський1, професор Озар Мінцер2, Кристофер Ленаген1,

Чарлс Зарієло1, Роксоляна Горбова3

1Міжнародні медичні програми, Олбані, НЮ, США
2Національна медична академія післлипломної освіти, Київ, Україна

3Світовa Федерація Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ),
Мк Лейн, ВA, США

Міжнaрoдна медична освіта предcтaвляє ocoбливi теxнічні , пeда-
гoгічні та культyрні питaння, якi вiдрiзняються вiд питaнь пeрeсiчнoгo
диcтанційнoгo нaвчaння. Автори продовжують розробляти  питання
пoзaдиплoмнoгo медичного нaвчaння у вiддaлeниx і теxнічнo-різноманіт-
них місцяx.  В цiй прaцi poзвинeнo гнyчкi, широкомасштабні та
eконoмічнo прaктичнi cпocoби доставки iз сучасною мeтoдoлoгiєю
пiдгoтoвки та практичним досвідом .

Механізм доставки поєднує супутниковий зв'язок, цифрові лінії

©Чарлс Сернянський, професор Озар Мінцер, Кристофер Ленаген, Чарлс Зарієло, Роксоляна Горбова
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ISDN та Інтернет-зв'язок як засоби для досягнення локальних центрів
у певних регіонах . Для розповсюдження програми в цьому регіоні
серед користувачів залучені освітні засоби, побудовані на співпраці
(Collaborative Educational Tools (CETs)), та використовується або
Інтернет, або місцеві мережі WAN/LAN, або супутникові антени. Така
дворівнева структура, що використовує різноманітні шляхи, підтримує
широкомасштабність та надійність при такому підході . До розробки
змістовної частини залучені місцеві експерти, що формують дискусійні
групи, а при доставці застосовується хореографічна вiдpуxoмість з метою
забезпечення активниx зв'язкiв .

Представляємо приклади програм із серцевої недостатності і з
розвиваючого проекту  "Сітка лікарів" і під-проекту диcтанційного
нaвчaння "е-Зycтpiч лікарів".

SCALABLE GLOBAL MEDICAL CONTENT DELIVERY: EXPERIENCES
FROM UKRAINE

Charles J. Cernansky1, Prof. Ozar Minstre2, Christopher Lenaghan1, Charles
Zarriello1, Roxolana Horbowyj3

 1International Medical Programs, Albany, NY, USA
2National Medical Academy of Post-Graduate Studies, Kyiv, Ukraine

3World Federation of Ukrainian Medical Associations, McLean, VA, USA
International medical education poses unique technical, pedagogical, and cultural

challenges not encountered in within-country distance learning environments.  The
authors have been engaged in delivering continued medical education to technologi-
cally diverse regions through a flexible, scalable and economically viable delivery
mechanism with methodology for content preparation and delivery.

The delivery mechanism combines satellite-based links, ISDN lines and the public
Internet as tools for reaching the local centers in the target region. The dissemina-
tion of a program in this region involves the Collaborative Educational Tools (CETs)
and uses either the Internet, local WAN/LAN networks or satellite antennas to reach
the users. Such a two-tier structure utilizing multiple delivery paths support
scalability and reliability in this approach. The content development involves local
experts forming discussion panels, and the delivery utilizes a choreographed sponta-
neity to ensure interactivity.

The presentation includes examples of a multi-country live-interactive discus-
sion of Congestive Heart Failure and a developing project 'Sitka Likariv' and its
distance learning program 'e-Grand Rounds'.

УДК 371.3:61
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ МЕТОДАМИ

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Семесенко М.П.

Луганський державний медичний університет
Ключові слова: планування,  фактори.

В існуючих в цей час методах планування навчального  процесу
оцінку ефективності проводять в обмеженій кількості точок факторного
простору, які вибирають на основі інтуїтивних представлень .   Для
складних кібернетичних систем навчання та контролю знань (атеста-
ційних та навчальних систем як складних інформаційних структур ,
багаторівневих, багатоланкових та багатоальтернативних) такий підхід
не є доцільним з наступних причин: важко вибрати точки , в яких
належить проводити оцінку ефективності  (великий діапазон зміни
факторів, що впливають на вибір умов оцінок, та їх велика кількість
ускладнюють вибір "найгірших" режимів); обмеження, які накладають
на можливість проведення "натурних" експериментів, у великій мірі
звужують область, допустиму для вибору точок, і далеко не всі точки,
які відповідають "найгіршим" умовам, можуть попасти в неї.

Вирішення цієї проблеми являє собою найбільш доцільну особли-
вість методу, суть якого зводиться до того, що при оцінці показника
ефективності знаходять  коефіцієнти апроксимуючої залежності
бажаного (шуканого) показника від відносних факторів. При такому
підході кількість точок у факторному просторі , параметри і
характеристики значень факторів слід вибирати не з тверджень вибору
"найгірших" умов, а з умов отримання або підтвердження апріорно
вибраної шуканої залежності . Для цього доцільно використовувати
методи факторного планування.  Оптимальне планування в такому
разі зводиться до пошуку найкращих умов за допомогою методів
дисперсійного та регресійного аналізу. Для пошуку оптимального плану
проведення експерименту залежність вибраного показника від значень
факторів вибирається у вигляді апроксимуючого полінома  (ряду)
Чебишева , причому коефіцієнти розраховуються як в рівнозначних,
так і в нерівнозначних інтервалах рекурентним чином.

УДК 004.4:61:37
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ

ПАКЕТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гальченко В.Я., Приземина И.Н., Пинькас В.Г., Рябух Н.М.

Луганский государственный медицинский университет
Ключевые слова: интегрированные математические пакеты, открытое

программное обеспечение , моделирование.

Развитие информационных технологий обуславливает высокие
требования к методике преподавания  и подаче информации в высших
учебных заведениях, в том числе и в медицинских. Наряду с основными
профильными дисциплинами, студентами медицинского вуза изучаются

© Семесенко М.П. © Гальченко В.Я., Приземина И.Н., Пинькас В.Г., Рябух Н.М.
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естественно-математические дисциплины, что обуславливает исполь-
зование современных математических интегрированных программ .

На протяжении нескольких лет преподавателями кафедры успешно
применяются математические пакеты MathCad и Maxima. Это связано
с использованием в учебном процессе открытого программного
обеспечения, ориентированного на работу под операционной системой
Linux. Сотрудниками кафедры накоплен опыт их эффективного
использования при изучении высшей математики, численных методов,
математической статистики в рамках дисциплин: медицинская и
биологическая физика , информационные технологии в фармации,
медицинская информатика, основы метрологии. Разработано методичес-
кое обеспечение проведения практических занятий с использованием
математического моделирования , методов оптимизации для решения
задач оптимального распределения ресурсов и составления диеты
больного, информационных моделей кинетики химических реакций,
фармакокинетики, статистической обработки  экспериментальных
медико-биологических данных и т.д.

Выполнение практических работ с помощью этих программ
помогает преподавателю разнообразить формы проведения занятий,
повысить интерес обучающихся к изучаемой дисциплине. Применение
компьютерных прикладных программ при изучении естественно-
математических дисциплин не заменяет изучение теоретических
разделов , но предоставляет студентам удобный инструмент для
понимания и решения задач . Особенно важным является тот факт,
что указанное программное обеспечение является универсальным и
может функционировать как под ОС Windows, так и Linus.

УДК  371.38:61.001.12
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИМИТАЦИЯ В  УЧЕБНЫХ

ЗАДАЧАХ МЕДИЦИНЫ
Пинькас В.Г., Кувичка И.Н.

Луганский государственный медицинский университет
Ключевые слова: оптимизация, имитационное моделирование , управление.

Использование медициной научного инструментария математи-
ческих и кибернетических методов является закономерным и
обусловлено необходимостью повышения точности и объективности
исследований.

Имитационное моделирование, используя математические знания в
нематематических дисциплинах, создает основу для синтеза различных
научных направлений. Имитация органов живых организмов, а также их

функций зачастую сводиться к системам дифференциальных уравнений.
При этом целевой переход из начального состояния в планируемое, как в
жизни, так и на уровне моделирования, сопряжен с неустойчивостью.

Краевая задача исследовалась путем ввода параметра оптимизации
на этапах устойчивости. Параметр оптимизации введен для регулиро-
вания неустойчивости описываемого процесса. Это позволило преодо-
левать вычислительную неустойчивость на отрезках с подвижным
концом. Численный  алгоритм оптимизации базируется на квазинью-
тоновских вычислительных процессах  [1].

Таким образом, имитация  и возможности современных компьютеров
позволяют разработать средство  для решения задач оптимального
управления в медицине. Использование таких моделей в учебных
целях позволяет осуществлять управление процессом  "лечения" на
компьютерной имитационной модели.

Литература
1. Вишневский В.А. Об одном методе корректирующего множителя

при решении нелинейных функциональных уравнений// Вопросы
прикладной математики и механики.- Чебоксары: Изд-во ЧГУ ,
1971. - Вып. 1. - С. 56-64.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНЕ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ З ПИТАНЬ МЕДИЧНОЇ

ІНФОРМАТИКИ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Годлевський Л.С.1, Калинчук С.В., Баязітов М.Р., Смірнов І.В.1

1Одеський державний медичний університет,
Одеська обласна клінічна лікарня

Зважаючи на суттєвий розвиток комунікаційних систем, що особливо
спостерігається останнім часом , виділення сектору медичного
дистанційного консультування як самостійного ринку медичних послуг,
набувають високого ступеню актуальності питання готовності спеціа-
лістів-медиків до сприйняття нових форм обслуговування населення.
Важливим є момент інтегрування до віртуального медичного простору
українських фахівців в якості активних учасників його розвитку.
Вирішенню цих питань сприяють новітні технології кредитно-
модульного навчання при опануванні сучасними інформаційними
медичними технологіями.

В якості зразка кредитно-модульного навчання за спеціальністю
"майстер телемедицини" можна навести приклад дворічного дистан-
ційного навчання, яке проводиться на базі кафедри телемедицини
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м.Тенеріфе http://www.teide.net/catai/inscripcion/desktopENG.htm.
Навчання здійснюється з залученням  DVD-систем, які містять
мультимедійні навчально-методичні матеріали. Студенти дистанційно
проходять тестування і засвоюють практичні навички роботи, які
відтворюють у себе на робочому місці.

В якості зразка кредитно-модульного навчання за окремими
дисциплінами, які можливо викладати за медичними спеціальностями
дистанційно, можна навести курси з анатомії та фізіології, а також
вступ до медсестринства, розроблений для сертифікованих пара-
медичних працівників  (http://www.webct.com). Ознайомлення з
сучасними модулями, які презентовано для дистанційного вивчення,
дозволяє більш точно уявити сучасні вимоги до відповідних дисциплін,
окремих розділів, їх співвідношення з існуючими ресурсами універ-
ситетських бібліотек. Таким чином, йдеться про інтеграцію до єдиного
медичного простору через кредитно-модульне навчання.

Таким чином , важливим є той факт, що для отримання знань
дистанційним методом необхідно провести підвищення рівня квалі-
фікації медичного персоналу з питань використання відповідних
технологій. Через це важливим є розробка та сертифікація дистан-
ційного навчального курсу, призначеного для навчання середнього
медичного персоналу та відповідно лікарів, які працюють у віддалених
від центральних закладів третього та четвертого рівнів акредитації
медичних закладах. Важливими у розробці подібних курсів є визна-
ченість з питань користування спеціалізованими програмними продук-
тами, призначеними для безпосереднього вирішення практичних та
науково- теоретичних питань. Так, на базі Одеської обласної клінічної
лікарні проводиться викладання навчальних модулів , які використо-
вуються в режимі реального часу та спрямовані на вирішення питань
з користування системами дистанційної передачі результатів реєстрації
ЕКГ, користування програмою "EpiInfo", яка призначена для
епідеміологічних досліджень, визначення відповідних ризиків і, таким
чином, сприяє прийняттю управлінських рішень. Базовий курс
включає модулі з питань історії телемедицини, мінімальних технічних
вимог до телемедичних систем, використання та роботи з телематич-
ними інструментами Інтернет в медицині, безпеки та захисту медичних
даних, економіки системи охорони здоров'я, трансферу технологій,
дистанційного тренінгу, телероботи та теленавчання. Окремо розроблено
курс консультування хірургічних лапароскопічних втручань, які
виконуються у віддалених хірургічних відділеннях міст регіону.

Анонімне опитування слухачів, які опанували відповідними навчаль-

ними модулями, засвідчило високий інтерес до подальшого удосконалення
знань у галузі медичної інформатики. Слід зазначити, що 10%
респондентів наполягають на необхідності включення до відповідних
навчальних програм елементів програмування, особливо вивчення основ
програми "Labview"- створення віртуальних медичних інструментів.

godlevsky@odmu.od.ua
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ПЕРШИЙ ДОСВІД ТЕЛЕМЕДИЦИНИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО

ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Никоненко О.С.1, Морозов Є.Л.2, Ярешко В.Г.1

1Запорізька медична академія післядипломної освіти
2ТОВ "Медкомплект"

Метою роботи являється апробація елементів телемедицини і
перспективи її реалізації в умовах спеціалізованих хірургічних відділень
та клінік післядипломного навчання. Вона спрямована на обмін
інформацією між спеціалізованими відділеннями новими  методами
лікування та діагностики, використання власного досвіду передових
методик та спеціального обладнання, впровадження в практику
лікувальних закладів інформаційних госпітальних систем . З точки
зору підвищення ефективності системи післядипломної освіти неабияке
значення набуває можливість теленавчання спеціалістів в реальному
(on-line) та відстроченому (of-line) режимах часу, що надало би
можливість реалізувати Болонський процес в системі безперервного
післядипломного навчання.

Для здійснення телемедичного проекту ТОВ "Медкомплект" були
створені мережі між лікувальними закладами Запоріжжя та Запорізької
області з використанням високошвидкісної лінії зв'язку і технологій
WAP/GPRS/EDGE, залученням спеціалістів-консультантів з лікарів,
програмістів, мережевих адміністраторів, компетентних співробітників
в галузі медичного устаткування та вибратних матеріалів.

Одне з направлень телемедичного проекту було реалізовано в
Запорізькій медичній академії післядипломної освіти /кафедра хірургії
з курсом гнійно-септичної хірургії,  3-я міська клінічна лікарня
м.Запоріжжя/. Протягом  2006р. було проведено три майстер-класи з
використанням сучасних передових технологій малоінвазивної хірургії
в розділі хірургії печінки,  жовчних шляхів,  підшлункової залози.  В
режимі on-line проводились операції при об'ємних новоутворюваннях
печінки, підшлункової залози доброякісного та злоякісного генезу.

© Никоненко О.С., Морозов Є.Л., Ярешко В.Г.
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Фірмами "Меdicom" та  "МЕДЕСТИКСЕРВІС" були презентовані
апарати нового покоління для ультразвукової діагностики та аргонової
коагуляції, можливості яких були продемонстровані в ході оперативних
втручань. Всього було виконано 18 малоінвазивних та 2 відкриті
лапаротомні операції. Стороною "сприйняття" за попередньо поданою
інформацією були спеціалізовані хірурги Дніпропетровської медичної
академії (проф.Я.С.Березницький - кафедра хірургії з курсом хірургії
- інтернів), Львівського медичного університету ім . Д . Галицького
(проф. В.А. Андрющенко - кафедра загальної хірургії), а також
аудиторії Запорізької медичної академії  (хірурги-курсанти та
викладачі). В ході трансляції приймали участь також 5 фармацев-
тичних компаній. Відгуки за результатами побаченого абсолютно
позитивні з рекомендаціями подальшого розвитку вибраного напрямку.

Для передачі даних з операційної в конференцзал використовувалась
локальна мережа 3-міської лікарні, а для передачі в зовнішню мережу
- корпоративна мережа "МЕДКОМПЛЕКТ" на базі хвильової оптики
зі швидкістю 100Мб/с для передачі даних в Інтернет.

Система "МEDCOM" дозволяла під час трансляції отримати дані
про  пацієнтів, анамнез хвороби, дані обстеження, проводити передачу
операції в реальному режимі часу з використанням: 1) цифрової
керованої IP-камери  з цифровим та оптичним ZOOM з вбудованим
сервером; 2) некерованої IP-камери загального плану операційної; 3)
відео-сервера для передачі даних з УЗ-апаратів, ендоскопів, моніторів
слідкування і т.п. як в локальну мережу, так і Інтернет.

ВИСНОВОК
Перший досвід впровадження телекомунікаційних систем підтвердив

необхідність їх розвитку в системі охорони здоров'я, а також значних
перспектив в підвищенні рівня і якості післядипломної освіти.

УДК 004(075):615.1
КОНЦЕПЦІЯ ІНІЦІАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ "ПІДРУЧНИК З

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАРМАЦІЇ"
Жук В.А.1, Пєнкін Ю.М.1, Рижов А.А.2

1Національний фармацевтичний університет, м. Харьків
2Запорізький державний медичний університет

Сучасний рівень інформаційних технологій (наявність глобальної
мережі Internet, технічні і програмні можливості комп'ютерної техніки),
тенденції їх подальшого розвитку і все більш широке застосування у
всіх областях людської діяльності формують певні вимоги до організації

сучасної освіти та принципів викладання інформаційних технологій.
Перш за все, потрібно підкреслити, що концепція "суспільства знань",
як наступного етапу еволюції суспільних інформаційних відносин,
вже потребує визнання високого потенціалу інформатики і необхідність
надання їй статусу фундаментальної дисципліни.  У ряді країн
інформатика  (computer science) вже увійшла до розряду фундамен-
тальних. Нагальні зміни державних освітніх стандартів України від
школи до вищої освіти у викладанні інформаційних технологій не
тільки забезпечать фундаментальність освіти в цілому, але і підвищать
її якість, підсилюючи практичну і життєву спрямованість навчання.
Тому актуальним питанням залишається на сьогодення наявність
якісних підручників з інформаційних технологій , які б враховували
особливості як сучасного рівня базових знань, так і фахових потреб
фармацевтичної галузі.

Високий рівень комп'ютерної грамотності студента вимагають і
нові форми навчання, які впроваджуються в учбовий процес у
теперішній час: комп'ютерне тестування; інформатизація самостійної
роботи з усіх навчальних дисциплін; технології дистанційного і
віртуального навчання. Відзначимо, що технічні можливості дистан-
ційного навчання "співпадають" з декларованими напрямами Болонсь-
кої конвенції , оскільки з'являється реальна можливість вивчати
дистанційно конкретну дисципліну в будь-якому провідному
університеті України або Європи, не покидаючи основного місця свого
проживання або навчання.  Крім того,  треба мати на увазі,  що кадрові
співробітники фармацевтичної галузі в своїй подальшій діяльності
зобов'язані займатися безперервною самоосвітою, зокрема використо-
вуючи широкі можливості системи післядипломної освіти. Зрозуміло,
що їм зручно для цього використовувати технології дистанційного
навчання, якими вони повинні оволодіти, знаходячись ще на
"університетській лаві". Також, у повсякденній діяльності вони будуть
повинні працювати з ресурсами єдиної Національної інформаційної
мережіохорони здоров'я України, тобто вміти використовувати
загальномережеві технології. Наголосимо, що ці нові вимоги до освітніх
потреб ще не знайшли свого відображення в існуючих підручниках по
інформаційних технологіях, якими користуються студенти фармацев-
тичних спеціальностей.

Необхідно також враховувати і той факт, що інформаційні технології
прогресують настільки стрімко, що студент - першокурсник, вивчаючи
основи інформаційних технологій на одних програмних продуктах ,
при закінченні вищого навчального закладу повинен "адаптуватися"
вже до нового покоління як програмних продуктів, так і комп'ютерної
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техніки. Таким чином, сучасні вимоги до модернізації системи фарма-
цевтичної освіти підтверджують необхідність "повернення" до концепції
наскрізного комп'ютерного навчання студентів від "першого дзвінка"
до вручення диплома магістра фармації. В зв'язку з цим є доцільним
сформувати таку схему розподілу навчальних дисциплін, яка б могла
бути використана для назрілого коригування існуючої програми для
студентів спеціальності "Фармація":

* - Дисципліни, які включені до діючої учбової програми.

При створенні нових навчально-методичних матеріалів з інформа-
ційних технологій автори орієнтувалися на запропоновану схему
розподілу навчальних дисциплін, оскільки нові підручники повинні
бути спрямовані на перспективу розвитку організації  навчального
процесу.

Таким чином, враховуючі всі наголошені вище обставини, кафедри
інформаційних технологій НФаУ та медичної інформатики ЗДМУ
ініціювали та почали реалізовувати освітній проект по створенню
навчального комплексу з інформаційних технологій у фармації , який
об'єднає три складові:

1. Інформаційні технології у фармації. Комплекс лекційних курсів.
(Підручник на паперовому носії + CD).

2. Інформаційні технології у фармації . Практикум та тестовий
контроль. (Навчальний посібник + CD).

3. Інформаційні технології у фармації . Електронний мульти-
медійний підручник - базова складова дистанційних курcів з
навчальних дисциплін. (+CD).

Навчальні матеріали комплексу будуть охоплювати питання усіх
модулів запропонованих вище дисциплін, що забезпечить викладачам
різних вищих навчальних закладів їх комбіноване використання у

навчальному процесі.
Проект розробляється за підтримки видавництва  "Нова книга"

(м. Вінниця). Автори проекту окремими доповідями виносять на
обговорення учасників конференції зміст складових навчального
комплексу та гарантують, що всі висловлені зауваження та пропозиції
будуть враховані вже на початковій стадії підготовки матеріалів до друку.

УДК : 378.147 .018.43/ .46:681 .3]:614 .253
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ

ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Поcный В.Ф., Авраменко B.C., Цисс В.Г.
Запорожская медицинская академия последипломного образования

В современный период, период перехода к рыночной экономике,
существенное значение должно быть придано улучшению качества
подготовки специалистов, в т.ч. руководителей органов и учреждений
здравоохранения всех форм собственности.

В условиях рыночной трансформации системы охраны здоровья
актуальными становятся вопросы менеджмента, технологии принятия
управленческих решений, информационного обеспечения, экономических
аспектов деятельности в системе организации здравоохранения и др.

Внедрение в учебный процесс последипломной подготовки органи-
заторов здравоохранения дистанционных методов обучения позволит
перевести качество и эффективность их подготовки на более высокий
уровень.

Учебная стратегия должна быть построена на началах индивидуаль-
ного и делового подхода . При этом основное внимание сосредотачи-
вается на стимулировании самостоятельной работы слушателей
относительно полученных знаний, умений и навыков и непосредст-
венном их использовании в своей практической деятельности.

Достижение учебных целей должно осуществляться путем
самостоятельного обучения на основе разработанного комплекса учебно-
методических материалов, использования современных информацион-
ных технологий, а также выполнения практических задач.

Основными элементами дистанционного обучения является
индивидуальная работа с каждым слушателем путем общения с ним
через е-mail orgzmapo@mail.zp.ua

Проведенный кафедрой двухнедельный дистанционный цикл темати-
ческого усовершенствования организаторов здравоохранения включал
набивку лекционного материала и практических занятий на  246

Курс Обов'язкові навчальні дисципліни* Навчальні дисципліни по вибору

I ІТ у фармації (II семестр) Європейський стандарт
комп'ютерної письменності*

II ІТ у фармації (III семестр)

1. Інформаційні системи і мережеві
технології

2. Системи управління базами
даних

III Основи організації дистанційного
навчання

IV
Комп'ютерні технології в
дослідженні лікарських засобів
(VII семестр)

Основи електронної комерції у
фармації

V (магістрат) Інформаційні технології в наукових
дослідженнях (IX семестр) Методи біоінформатики в фармації

© Поcный В.Ф., Авраменко B.C., Цисс В.Г.
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страницах и более 160 тестовых вопросов. Анализ анкет обратной
связи позволяет положительно оценить проведение данного цикла .
На перспективу планируется удлинить цикл дистанционного обучения
в последипломной подготовке организаторов здравоохранения до
одного месяца, задействовать лечебно-профилактические учреждения
других областей, решить вопрос оценки нагрузки преподавателей в
юридическом поле.

УДК 378.147.018.43:614.23
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ

"КРОК 3" ПІД ЧАС ЗАОЧНОГО ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ

Кривенко В.І., Непрядкіна І.В., Федорова О.П.
Запорізький державний медичний університет

Ключові слова: ліцензійний іспит "КРОК 3", інформаційні технології,
комп`ютерне тренінг-тестування,  заочний період навчання,  лікар-інтерн.

Сучасна вища школа потребує переходу до нової стратегії розвитку
навчання на основі знань та високоефективних освітніх технологій в
світлі Болонського процесу. Система освіти має стати більш доступною,
що, перш за все, здійснюється в результаті впровадження дистанційних
форм навчання та безперервної самоосвіти з використанням інтелек-
туальних, інформаційних та телекомунікаційних нововведень.

На кафедрі розроблено комп`ютерне тренінг-тестування для лікарів-
інтернів, яким вони можуть користуватися під час навчання на базі
стажування. На WEB-сайті розташовані тести з провідних дісциплін,
що мають опанувати сімейні лікарі.

У порівнянні з очною, дистанційна форма тренінг-тестування надає
більше свободи у виборі режиму навчання й легко адаптується під
індивідуальні вимоги та обставини - так зване асінхронне навчання,
коли кожний суб`єкт знайомиться з  тренінг-тестами у зручний для
нього час. Це дозволює лікарю-інтерну не тільки аналізувати отримані
завдання,  але і формулювати та групувати питання,  визначати
індивідуальні провідні проблеми за напрямками навчання.  При цьому
майбутні спеціалісти можуть проводити інтерактивне спілкування як
поміж собою,  так і з викладачама кафедри.

Таким чином, використання тренінг-тестування є важливим
чинником якос-ті підготовки до складання ліцензійного іспиту "КРОК
3" під час заочного періоду навчання лікарів-інтернів.

krivenko@zsmu.zp.ua

УДК  378.147.018.43:681.3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ

Пряхин О.Р., Рыжов А.А., Портная Е.А., Денисенко О.Н.
Запорожский государственный медицинский университет

Ключевые слова: информационные технологии, заочное обучение,
дистанционное обучение

В этом году исполняется 10 лет возобновления , после почти
тридцатилетнего перерыва, заочного отделения на фармацевтическом
факультете ЗГМУ. За этот период было осуществлено 11 выпусков и
подготовлено 430 специалистов-провизоров . Численность студентов
заочного отделения в  2006 - 2007 превысила полторы тысячи, а
учитывая лицензионные возможности университета и число желающих
учиться заочно, есть основания считать, что тенденция к дальнейшему
росту сохраниться .

Увеличение контингента студентов неизбежно приводит к замене
традиционных классических методов обучения на их интенсивные
формы, которые в первую очередь связаны с внедрением в учебный
процесс современных информационных технологий. В конце 90-х годов
персональных компьютеров в университете были считанные единицы
и они практически не использовались в учебном процессе. В настоящее
время действуют 20 компьютерных классов с численностью рабочих
мест, превышающих 600, из которых половина имеет доступ в Internet.
В университете на базе центрального сервера создана локальная
информационная сеть. Почти все кафедры, работающие со студентами
фармацевтического факультета, имеют свою электронную почту и свои
страницы в электронной библиотеке университета . Информационные
сайты университета на трёх языках насчитывают более тысячи страниц,
содержащих , в том числе, учебно-методические материалы для
студентов-заочников. Усилиями кафедры информатики разработана
уникальная учебно-контролирующая программа "RATOS®", которой
обеспечены все компьютерные классы, в том числе и при обучении
студентов заочного обучения . На ее базе создан комплект специали-
зированных обучающих и контролирующих программ, которые успешно
используются большинством кафедр .

Повсеместное использование тестовых форм контроля, в сочетании
с компьютерными технологиями, позволяет кафедрам выдерживать

Кривенко В.І., Непрядкіна І.В., Федорова О.П.© Пряхин О.Р., Рыжов А.А., Портная Е.А., Денисенко О.Н.©
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"пиковые" нагрузки при работе одновременно со студентами дневной
и заочной формы обучения . Все шире распространяется практика
проведения тестовых компьютерных экзаменов . В настоящее время
такие экзамены у студентов заочной формы обучения осуществляются
на кафедрах УЕФ, патологической физиологии, клинической фармации,
физколлоидной химии, и существуют намерения проводить их на
других кафедрах.

Активное внедрение новых компьютерных технологий в учебный
процесс ярко иллюстрирует создание Центра дистанционного обучения
и телемедицины, на базе которого в университете регулярно проводятся
телеконференции, телемосты по актуальным проблемам медицины и
фармации. Использование таких технологий не только расширяет
научные связи ученых университета, но и обеспечивает перспективу
внедрения дистанционных форм обучения. Первым шагом в этом
направлении было проведение дистанционной подготовки к экзамену
"КРОК" провизоров заочной формы обучения , а в настоящее время
идет подготовка к проведению дистанционного экзамена по физкол-
лоидной химии студентов II курса (ТПКС) заочной формы обучения.

В настоящее время деканатом совместно с кафедрами проводится
работа по внедрению определенных форм дистанционного обучения
студентов в межсессионный период. Для этого на Web-страницах
кафедр размещаются учебно-методические материалы для самостоятель-
ной работы, вопросы и задания контрольных работ, сборники тестов и
др. с целью обеспечения в дальнейшем свободного доступа к ним
через глобальную информационную сеть Internet.

pryakhin@zsmu.zp.ua

УДК 681.3.002.6:37
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Краснов В.В., Бабінцева Л.Ю., Мохначов С.І., Табере В.М.,

Фефер Є.В., Усенко Л.І., Сміщук Ю.О., Кефелі О.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти

ім . П.Л.Шупика
Нові інформаційні технології (НІТ), зокрема дистанційна освіта,

надали в руки викладачів ефективний інструмент для інтенсифікації
навчального процесу. Користувачі навчальних інформаційних продуктів,
що розробляються, переслідують ряд первинних цілей:

1) підвищити якість підготовки фахівця;
2) зменшити навантаження на викладача при передачі знань;

3) збільшити пропускну спроможність тематичного модуля (більше
учнів).

Однак використання нового інструментарію призвело до виникнення
чисельних проблем.

У першу чергу - це висока трудомісткість процесу створення
електронних навчальних засобів (ЕНЗ). За оцінками експертів, витрати
на підготовку матеріалів на 1  годину навчання становлять близько
10 тис. доларів і від 35 до 500 годин роботи викладача.

У державних ВНЗ виникають проблеми з обліку норм педагогічного
навантаження викладача . Наприклад, за новими підходами аудиторних
годин на підготовку курсантів з необхідним рівнем якості потрібно
менше. Однак, відповідно до встановлених вимог, викладач повинен
виконати своє, строго фіксоване аудиторне річне навантаження, що
вимірюється академічними годинами.

Застосовуючи НІТ, один викладач може навчити більшу кількість
учнів в порівнянні з традиційним підходом. Подібне збільшення може
обчислюватися не одиницями, а десятками й сотнями, як наприклад, у
випадку віщання навчальної теми через супутник на територію всієї
країни. Однак державний регламент вимагає суворого дотримання
кількості студентів у групі,  що припадають на одного викладача.
Подібне співвідношення прагнуть довести до пропорції 1 до 6.

Намагаючись підвищити якість результату навчання,  викладач
входить у суперечність із державними стандартами, які гарантують
оплату його праці тільки за встановлений мінімум переданих знань,
ніяк не заохочуючи до додаткового удосконалення своєї праці .

Тобто повне виконання державних вимог жадає від учителя роботи
на протязі строго заданої кількості аудиторних годин, в обмеженому
розмірі групи. Будь-яке порушення цих показників приводить до
штрафних санкцій. Тому можна стверджувати, що впровадження НІТ
є невигідним самим викладачам, тому що ніяким чином не регламен-
товано у відповідних державних нормативних актах.

Дана проблема стосується не тільки НІТ , вона поширюється й на
будь-які технології інтенсифікації навчального процесу: педагогічні,
психологічні, організаційні тощо.

Але в тих галузях,  де в освіту входять ринкові відносини,  всі
учасники навчального процесу (власники навчального закладу, викла-
дачі, учні) стають певним чином зацікавленими в організації більш
якісного навчання, навіть за рахунок підвищення його собівартості.

За нашими уявленнями, для того, щоб державна система освіти
стала  "доброзичливою" до сучасних освітніх тенденцій, необхідно
ініціювати роботу за такими напрямками:
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1. Створити систему експертизи й акредитації ЕНЗ із чіткою
формалізацією очікуваних результатів навчання при застосуванні
конкретного ЕНЗ .

2. Надати можливість ВНЗ знижувати аудиторне навантаження,
що припадає на того викладача ,  який використовує у своєму
навчальному процесі технології інтенсифікації.

3. Змістити акцент із регламентування процесу навчання на конт-
роль його результату.

4. Дати можливість ВНЗ в однаковому пропорційному співвідно-
шенні з державою формувати зміст навчання й вимоги до якості
підготовки фахівців.

k-minf07@kmapo.edu.ua
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ

И ВРАЧЕЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Гриценко С.Н., Семенова Т.А., Корогод С.Н., Собокарь В.А.,

Корнеева С.П., Литвинов А.В.
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Ключевые слова: последипломное образование, дистанционное обучение ,
анонимное анкетирование

Рассматривая основную цель последипломного образования как
обеспечение качественной подготовки специалистов, возникает необхо-
димость использования в ней прогрессивных методик обучения,
внедрение современных информационных технологий для непрерывного
профессионального развития специалистов . В тоже время одной из
задач развития Украины на современном этапе является интеграция
в Европейское сообщество. В связи с этим предусматривается не только
дальнейшее становление новых экономических, политических отно-
шений, но и реформирование медицинского образования в соответствии
с требованиями Болонской декларации, одним из которых является
беспрерывность учебного процесса . При сложившейся традиционно
очной форме последипломного образования с определенным временным
интервалом сложно своевременно оценивать изменяющийся уровень
теоретической и практической подготовки врачей-специалистов. При
этом, несмотря на увеличивающуюся с каждым годом доступность к
новой медицинской информации с помощью компьютерных технологий,
остаются проблемы не только решения возникших  в связи с этим
технических вопросов (в первую очередь, оснащения), но и возможности
критически оценить уровень усвоения предоставленной информации.

Поэтому очную форму образования целесообразно дополнять заочной ,
в виде дистанционного тематического цикла. Преимущества последнего
очевидны. Это, как индивидуализация преподавательского подхода ,
так и своевременное освещение актуальной темы,  является особо
актуальным в соответствии с изменяющимися стандартами диагнос-
тики и лечения рассматриваемой патологии.

Цель исследования: организация качественной подготовки специа-
листов  с использованием метода дистанционного обучения врачей-
анестезиологов на кафедре.

Материал и методы исследования: на кафедре разработаны три
программы дистанционного обучения на темы:

 1. Современный подход к диагностике и лечению черепно-мозговой
травмы.

 2. Острые экзогенные отравления: патогенез , клинические
проявления и диагностика, стандарты интенсивной терапии.

 3. Астматический статус: патогенез, клинические проявления и
диагностика, стандарты интенсивной терапии.

В программах представлен современный взгляд на патогенез
развития указанных патологических состояний, приведены современные
стандарты диагностики и лечения. Кроме того, в каждую программу
включены по 40 вопросов и ситуационных задач для компьютерного
тестирования и оценки уровня усвоения предоставленного материала .
В связи с недостаточным количеством индивидуальных телекомму-
никационных систем , содержание программ отправляли по факсу в
соответствующие лечебно-профилактические учреждения нашей
области, а также в областные больницы городов Херсон и Николаев.

Полученные результаты: результаты компьютерного тестирования
принимали по факсу в отделении санитарной авиации Запорожской
областной клинической больницы. В период с января  2006 года по
март 2007 года к дистанционному обучению были привлечены более
150 специалистов Херсонской и Николаевской областей, а также более
200 специалистов Запорожской области. По результатам индивидуаль-
ного опроса курсантов (анонимное анкетирование), обучаемых на очных
циклах, определяли последующие темы для подготовки на дистан-
ционных циклах обучения.

Вывод: экзамен, проводимый на очных курсах , включающий
результаты компьютерного тестирования приобретенных теоретических
знаний, практических навыков и устного собеседования, дополненных
сведениями об индивидуальном участии специалиста в дистанционном
обучении, с одной стороны, отражает целостную оценку способностей
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специалиста, а с другой, что не менее важно, способствует развитию
мотивации его участия в непрерывных форма последипломного
образования для дальнейшего профессионального роста .

УДК 378.147
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

МЕДИЦИНСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сырцов В.К., Иванькова Н.А., Родякин С.В., Евтушенко В.М.,
Федосеева О.В.

Запорожский государственный медицинский университет
Вступление.  Особенностью использования автоматизированных

обучающих систем на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии
является большой объем графических изображений, которые
используются в различных мультимедийных приложениях .
Формализация взаимодействия студента с программными обучающими
средствами позволяет исследовать когнитивное значение различных
форм представления информации на восприятие, воображение, развитие
внимания, образное и логическое мышление, память и интеллект [1].

Целью настоящей работы является выделение педагогических и
психологических аспектов, которые являются актуальными в процессе
изучения курса "Гистология" при обучении с использованием
автоматизированных обучающих систем (АОС).

Основная часть. Процесс передачи знаний от преподавателя к обучаемому
можно рассмотреть как формирование информационного потока. Качество
восприятия информационного потока, по мнению авторов, зависит от
педагогических и психологических аспектов обучения. Педагогические
особенности процесса обучения с использованием автоматизированных
обучающих систем основываются на опыте преподавания гистологии на
кафедре. Проведенный анализ позволил выделить следующие аспекты
преподавания гистологии на современном этапе.

1) Наглядность, реализованная на основе визуализации объектов пред-
метной области. Так, например, чтение  лекций может сопровождаться
подачей иллюстративного материала с применением мультимедийной
техники для презентаций проблемных лекций, скорость чтения которых
контролируется лектором. При проведении практических занятий
возможно использование атласов микропрепаратов с использованием
большого количества  рисунков, схем, цветных фотографий, обычных и
сканирующих электроннограмм. Выбор необходимого изображения
осуществляется на основе понятийной модели предметной области, где
каждое понятие описывается множеством графических изображений.

Реализация наглядности, основанной на объектной модели предметной
области, увеличивает объем усвоения информационного потока по
критериям - время и качество.

2) Формирование информационного потока на основе взаимодейст-
вия преподавателя и студента как субъектов процесса обучения,
отношения между которыми описываются взаимодействием соответст-
вующих компонентов автоматизированных учебных программ - модели
обучаемого и интерфейса преподавателя. Такой подход предоставляет
возможность постоянного мониторинга учебной деятельности студента
и качества методической работы преподавателя с целью ее
усовершенствования .

3) Использование тестового контроля. Внедрение в процесс АОС
позволяет использовать тестовые задания, разработанные на основе
формализованной модели предметной области. В этом случае тестовые
задания можно использовать не только для контроля знаний и умений,
но и для обучения. В любой момент студент может обратиться к системе
за подсказкой. Подсказка представлена в виде ссылки на атлас, учебник,
монографию и др. Еще одним неоспоримым достоинством использования
тестового контроля при формировании информационного потока является
постоянная обратная связь в процессе обучения или контроля при
использовании автоматизированных учебных программ.

Психологические аспекты медицинского обучения:
1. Самоорганизация .  В построении информационного потока

участвуют два субъекта: преподаватель и студент. И каждый из них,
со своими целями, мотивациями, какими-то внешними заботами
прикладывает силы для обеспечения непрерывности и постоянства
процесса формирования  информационного потока.

2.  Самодостаточность.  Роджерс К . сформулировал один из
принципов гуманистической психологии - человек стремится к
самопознанию и самореализации, он обладает внутренней потребностью
к самосовершенствованию [2]. Обучение с использованием современных
информационных технологий характеризуется присутствием
психологического аспекта  - самодостаточности . Характерной
особеностью самодостаточности является формирование позитивной
мотивации обучаемого.

3. Развитие интуиции. Работа с учебным материалом, представленным
в образном виде, актуализирует интуицию, которая позволяет обучаемому
самому определять объем, качество учебной информации, которая
необходима ему для реализации своих профессиональных задач.

Выводы.
Таким образом, реализуя описанные педагогические и психологи-
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ческие аспекты в процессе формирования информационного потока
при использовании АОС, возможно  эффективное управление познава-
тельным процессом с целью повышения эффективности усвоения
предметных знаний.
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ТОЧКИ ЗОРУ БОЛОНСЬКОЇ УГОДИ

Резніченко Г.І.1, Резніченко Ю.Г.2, Кошля В.І.2, Пащенко С.М.,
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1Запорізька медична академія післядипломної освіти,
2Запорізький державний медичний університет

Обсяг наукової інформації щорічно зростає, з’являються нові
технології діагностики та лікування, а термін навчання не може
постійно зростати. Рішенням цього протиріччя може бути тільки
одне - інтенсифікувати навчання.  Зараз не підлягає сумніву те,  що
засвоєння матеріалу на практичних заняттях при його викладанні
викладачем малоефективне. Згідно Болонської угоди у ВНЗ майбутні
спеціалісти повинні не лише отримати основні знання та навички
майбутньої професії, але й навчитися постійно поповнювати свої
професійні можливості . Тому основним напрямком інтенсифікації
має бути перехід від механічного заучування  готових знань до все
більшої активізації навчальної та взагалі розумової діяльності інтернів,
до використовування внутрішніх резервів його психіки, що обумовлює
самостійну роботу інтернів в процесі навчання.

Виходячи з цього, викладач ВНЗ повинен лише організовувати
пізнавальну діяльність інтернів, саме пізнання виконує інтерн. Крім
практичного, самостійна робота має велике виховне значення: вона
формує самостійність не тільки як окремі навички та вміння, а також
як рису характеру, яка відіграє велику роль в структурі індивідуальності
сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

У зв'язку з цим на кафедрах необхідно ретельно підібрати матеріали
для самостійної роботи інтернів під керівництвом викладача . Для
покращення самостійної роботи необхідно скласти методичні рекомендації,
в яких визначити порядок підготовки викладача до заняття, планування
теоретичних та практичних питань, які розбираються на кожному занятті,
характер питань для опитування хворого з еталоном відповідей на них.
Методичні рекомендації повинні сприяти систематизації навчального
процесу, навчального матеріалу, а також формам контролю, включаючи і
комп?ютерний, які б стимулювали інтерна самого перевірити ефективність
його самостійної роботи.

При підборі матеріалу для самостійної роботи необхідно
використовувати проблемний метод, концепцією якого є зміна звичної
стратегії "від знань до проблеми" стратегією "від проблеми до знань",
які були добуті наукою заради рішення цієї задачі.

Вважємо, що ставлення питання: "Чи варто давати змогу інтерну
самостійно отримати якісь знання, не говорячи про навички?", є
недоречним . Запитання має бути поставлене по-іншому: "Як заціка-
вити інтерна на рішення конкретного питання, як організувати його,
як керувати ним , як контролювати його, враховуючи набуті до того
знання, а також, чи може інтерн вирішити це питання повністю
самостійно чи розділити рішення даного питання на декілька етапів?".

Кожен інтерн веде своїх хворих, при цьому викладач задає ряд
питань, на які інтерн має самостійно знайти відповідь, використовуючи
набуті знання та досвід, а також використовуючи літературні джерела,
особливо Інтернет. В процесі обстеження та лікування хворих інтерном
викладач знаходиться в ролі репетитора , виправляючи дефекти
самостійної роботи кожного інтерна .

Велику увагу необхідно приділити рішенню евристичних завдань,
діловим іграм. Але написання евристичного завдання на 15-20 аркушах
не є обов?язковим . Нам здається, що простіше і більш ефективно
для інтерна розглядати евристичні питання діагностики та лікування
на конкретних хворих, бо розгляд діагностування хворого з проблемних
позицій - це і є клінічна евристика. Це стосується і проведення ділових
ігор, які повинні проходити на високому емоційному підйомі .
Проведення ділових ігор потребує від викладача глибокої клінічної
підготовки, добрих організаторських здібностей.

На нашу думку, краще менше пропоновувати інтернам написання
класичних рефератів (зрозуміло, це не стосується конспектів монографій
при підготовці до практичних занять). Написання рефератів можна
замінити складанням диференціально-діагностичних таблиць, діагнос-
тичних алгоритмів. Для вирішення таких завдань інтерн буде змушений
згадати раніше вивчене, прочитати журнальні статті та монографії,
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почерпнути інформацію з мережі Інтернету, осмислити їх і за допомогою
і під контролем викладача вирішити поставлене завдання, тобто ми
знову зможемо простежити проблемність в самостійній роботі . Таке
завдання можна використовувати на одному з циклів .

На іншому циклі інтерни групи готують конференцію по одній з
практичних проблем. Теми підбираються з питань, що не отримали
остаточного рішення і викликають дискусію. При відсутності проблемності
в темі конференції у інтернів відсутня мотивація, вони зачитують переписані
окремі абзаци із якої-небудь книжки, дискусія при цьому відсутня,
конференція проходить у бідній емоційній сфері, як результат - низьке
засвоєння знань при великих витратах часу. На одному із циклів інтерни
займаються експертною оцінкою історій хвороби, амбулаторних карт.

Аналогічну роботу бажано запропонувати і під час навчання на
базах стажування. Дуже важливо, щоб робота мала елемент хоч би
маленької, але наукової новизни.

Перспективним шляхом навчання інтернів повинні стати телеко-
мунікаційні технології та використання комп?ютерних і віртуальних
тренажерів .

Таким чином, самостійна робота інтернів в рамках Болонської угоди
повинна бути ведучою, охоплюючою всіх інтернів групи , цілеспря-
мованою, навчальною, виховною, проблемною, систематичною,
організованою, контролюючою. Єдність цих властивостей дозволить
інтенсифікувати навчальний процес і готувати висококваліфікованих
спеціалістів, що вміють мислити.

reznichenkog@mail.ru

УДК 004.4:371.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Гальченко В.Я., Воробьев М.А., Приземина И.Н., Дмитриева А.Ю.

Луганский государственный медицинский университет
Ключевые слова: образование, открытое программное обеспечение ,

интеллектуальная собственность.

На данный момент в вузах Украины, в том числе и медицинских,
наблюдается широкое использование таких коммерческих программ-
ных продуктов , как операционная система (ОС) Microsoft Windows,
пакет Microsoft Office и другого коммерческого прикладного программ-
ного обеспечения (ПО). Однако в связи с последними изменениями в
области защиты интеллектуальной собственности, необходимо их

полное лицензирование, что является с финансовой стороны достаточно
обременительным, несмотря на наличие специальных лицензионных
предложений для образовательных учреждений, так называемых
академических лицензий. В то же время в Российской Федерации и
других странах мира все большую популярность завоевывают свободно
распространяемые лицензионно чистые программные продукты. Среди
них следует особо выделить ОС  Linux и пакет OpenOffice.org,
представляющие собой открытое ПО, которые являются альтернативой
продуктам Microsoft, причем совершенно бесплатной. В связи с этим
представляет интерес полная замена ОС и прикладного ПО как на
серверах, так и на рабочих станциях, а не частичная, при которой на
рабочих станциях с ОС Microsoft Windows устанавливается свободно
распространяемое прикладное ПО.

Кафедрой медицинской и биологической физики, медицинской
информатики, биологической статистики накоплен двухлетний опыт
работы компьютерных классов под управлением ОС Linux, в которых
организована компьютерная сеть с выделенным сервером для хранения
базы данных пользователей, их профилей и домашних каталогов. В
качестве прикладного ПО используются оконный менеджер KDE со
встроенными файловыми менеджерами, архиваторами, средствами работы
с Интернетом и пр. , стандартные офисные приложения из пакета
OpenOffice.org, интегрированная математическая система  Maxima.
Пакеты OpenOffice.org и Maxima являются мультиплатформенным
ПО, что обеспечивает возможность внеаудиторных занятий студентов,
например, на домашних ПК, без переустановки системного ПО.

УДК: 378.147Ж681.3Ж002.513.5]:616-006
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ INTERNET-РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ОНКОЛОГИИ

Шевченко А.И., Колесник А.П., Сидоренко А.М.
Запорожский государственный медицинский университет

Ключевые слова: Интернет, онкология, сайт, информация.

В современных условиях подготовка любого специалиста , в том
числе и онколога, требует использования максимального объёма всевоз-
можной тематической информации (тексты, фотоматериалы, видео,
анимация, презентации, тесты и др .). К сожалению, обеспечение
студентов литературой на  "бумажных носителях" оставляет желать
лучшего (в учебниках недостаточно иллюстративного материала, схемы
лечения многих злокачественных заболеваний не соответствуют
современным консенсусам и клиническим рекомендациям . Получить
подробную, современную информацию возможно с помощью между-
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народной сети Internet.
Целью нашей работы является ознакомление медицинских работ-

ников с наиболее интересными, постоянно обновляющимися сайтами
по  онкологии в системе Internet.

Среди русскоязычных ресурсов рекомендуем использовать такие,
к а к :

http://www.rosoncoweb.ru - российский онкологический сервер, на
котором можно ознакомиться с новостями онкологии , а также
журналом  "Практическая онкология", статьи которого бесплатно
доступны в PDF-формате;

http://www.consilium-medicum.com/media/onkology - журнал
"Современная онкология", в котором представлены современные данные
о диагностике и лечении злокачественных новообразований.

Среди  англоязычных ресурсов наиболее известны следующие:
http://www.nature.com/ncponc - журнал практической онкологии,

имеются бесплатные статьи, содержащие современные данные по
онкологии;

http://www.worldoncology.net - рассматриваются различные
направления онкологии от канцерогенеза до лечения отдельных
нозологий, также представлены ссылки на наиболее известные
медицинские ресурсы в Интернете;

www.medbioworld.com/journals/medicine/onco.html - представлены
наиболее известные периодические издания по онкологии;

http://www.esmo.org - сайт Европейского общества онкологов , на
котором можно ознакомиться с данными последних клинических
исследований, новостями онкологии, разработанными клиническими
рекомендациями по диагностике и лечению злокачественных
новообразований;

http://www.cancer.gov -  сайт Национального института рака
(США), на котором размещены данные последних достижений
экспериментальной и клинической онкологии по каждой нозологии;

http://www.guideline.gov - портал клинических рекомендаций, где
можно ознакомиться с последними рекомендациями диагностики и
лечения злокачественных новообразований;

http://www.asco.org - сайт американской ассоциации онкологов,
представляющий разнообразную информацию в области онкологии.

Таким образом, с помощью Internet студент или врач может найти
интересующую его информацию, получить нужную консультацию,
постоянно повышать свою квалификацию, быть к курсе последних
достижений современной онкологии.

anatoliy@anatoliy.zetssm.zp.ua
УДК 612.821: [61: 004]

МЕДИЦИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Шушляпин О.И. , Кононенко Л.Г. , Тучинская М.А. , Титова А.Ю,
Мозговая Ю.Н. , Рынчак П.И.

Харьковский государственный медицинский университет
Ключевые слова: информационная среда, психология, медицинское образование

Цель: овладение студентами знаний, умений и навыков с использо-
ванием информационных технологий в сфере их будущей медицинской
деятельности.

Методы: преимущества компъютерного метода обучения показаны
в сравнении с традиционным подходом по показателям внимания ,
стиля мышления, развития воображения, памяти и по прочим
когнитивным функциям .

Результаты: традиционное обучение ориентировано на развитие
памяти. Профессиональная деятельность будущего врача должна
основываться на творческом мышлении. Компьютер , опосредующий
познавательную деятельность, позволяет студентам выявлять причины
собственных действий, планировать их и осуществлять рефлексию,
трансформировать и самостоятельно конструировать предметное
содержание. Традиционное обучение чаще сводится к занятию, на
котором преподаватель передает одновременно всей группе студентов
сумму знаний. Компьютер же помогает обучающемуся самостоятельно
достигать результата. При традиционном обучении содержание учебной
деятельности ориентировано к "прошлому" социальному опыту. Знания,
полученные при компъютерном обучении, подготавливают субъект
учения - студента  - к субъекту профессиональной деятельности -
будущему врачу.

Выводы: профессионально-ориентированное обучение, основанное
на  информационных технологиях, существенно повышает индивидуа-
лизацию обучения и эффективность восприятия информации, помогают
активизировать учебный процесс, оказывают положительное воздейст-
вие на внимание и пр.
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТІВ
Волкова Г.К .

Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: електронний підручник,  зміст навчання,  професійне

спрямування,  спілкування,  вправа

Проблема формування здатності майбутнього фахівця до автоном-
ного навчання обумовлює нові вимоги до розробки засобів навчання,
у тому числі підручника з англійської мови фахового спрямування.
Аналіз сучасних підручників, які використовуються для навчання
майбутніх фахівців різних спеціальностей, дає підстави визначити
дві закономірності: обмежений обсяг продуктивних видів самостійної
роботи, особливо з письма, та їхній зовні керований характер, що не
дозволяє забезпечити реальної автономії студента . Дані проблеми
можна вирішити впровадженням у навчально-виховний процес вищих
навчальних закладів (ВНЗ) комп'ютерних дидактичних засобів
навчання професійної англійської мови з метою її функціонального
використання у професійній діяльності. Серед них вагоме місце посідає
електронний підручник (ЕП). Підхід до відбору змісту навчання
залежить від позиції щодо пріоритету, який надається предметному
змісту навчальної діяльності.

Ми визначаємо ЕП для формування вмінь майбутніх фармацевтів
спілкування через електронну пошту як комп'ютерну навчальну
систему, яка включає дидактичні, методичні та інформаційно-довідкові
матеріали, а також програмне забезпечення, яке дозволяє комплексно
використовувати їх у режимі автономного навчання та контролю
результатів навчальних досягнень.

Значний стимулюючий потенціал мають підходи до навчання профе-
сійної англійської мови, які базуються на змісті навчальної діяльності.
Відбір та класифікація цих вмінь зумовлює зміст автономного навчання
через форми самостійної роботи та види навчально-комунікативних
завдань проблемного, пошукового та евристичного характеру.

Відбір специфічних вмінь користування діловим писемним мовлен-
ням зумовлюється кожною ситуацією спілкування в межах відібраної
тематики. Для складання бази для відбору та організації навчального
матеріалу для ЕП як засобу навчання ділової англійської мови слід,
перш за все, уточнити предмети та проблеми писемного спілкування,
яке здійснюється через електронну пошту зі спеціальними функціональ-

ними цілями в певних комунікативних ситуаціях і спрямовує комуні-
кацію міжнародних партнерів на практичну цілеспрямовану співпрацю.
В цьому контексті особливе значення для майбутнього фахівця з
фармації набувають вміння користуватися структурами комуніка-
тивного обміну, тобто інтерактивними схемами, компонентами яких є
вербальні та невербальні моделі спілкування.

Найбільш доцільним ми вважаємо застосування ЕП для реалізації
автономії студентів певного рівня у напрямі самонавчання професійної
англійської мови,  яка залежить лише від проблемного характеру
навчальних завдань, а саме лінгвістичних , інформаційно-пошукових
та конкретно-практичних. Функціональні можливості та дидактичні
властивості комп'ютерних технологій виявляються, на наш погляд,
найбільш адекватними для саме цих навчально-пізнавальних завдань,
розв'язання яких забезпечують практику ділового листування через
електронну пошту.

volkova@zsmu.zp.ua
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СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО САМООБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ
ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ
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Ломакина О.В., Шушляпин О.И., Залюбовская Е.И., Рындина Н.Г.
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Цель: расширение возможностей интерактивного самообучения на
кафедрах терапевтического профиля за счет  создания информационно-
образовательной среды, включающей автоматизированные   компьютер-
ные системы обучения , в частности ЭВМ-тестовый контроль ,
мультимедийные презентации и пр.

Методы : применение дистанционных технологий в условиях
реализации дидактической системы интерактивного самообучения, под
которым понимается метод и модель самообучения, в которой
реализуется постоянный мониторинг обучения, целенаправленный
распределенный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность)
преподавателя и студента.

Результаты:  как показала учебная практика дистанционного
обучения на  кафедре госпитальной терапии, она была реализована в

Кравчун П.Г., Лапшина Л.А., Борзова Е.Ю, Шевченко О.С., Ломакина О.В., Шушляпин О.И. и др.©© Волкова Г.К.



243

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVIІІ Випуск XVІIІ242

виде информационно-мотивационного воздействия на студентов на
основе мультимедийных презентаций на лекциях и студенческих
видеоконференциях, а также в виде самостоятельной аудиторной работы,
выполняемой в компьютерных классах или с применением Іnternet-
обучения по расписанию в присутствии преподавателя.

Выводы : текущий контроль обучения осуществлялся нами в
условиях достижения определенного уровня и качества обучения после
прохождения соответствующего терапевтического цикла . Качество
обучения на каждом его этапе оценивалось нами как отношение объема
усвоенных практических умений и навыков у постели больных к
объему всего предъявляемого учебного материала в соответствии с
программой МЗ Украины.

УДК 378.147:681.3:303.622-057.85
ОПЫТ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ОЦЕНКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ПРОГРАММ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Иванько О.Г., Круть А.С., Кизима Н.В., Врублевская С.В.,

Шульга А.А., Пащенко И.В., Радутная Е.А., Гриневич И.В.
 Запорожский государственный медицинский университет

Ключевые слова: анкетирование, дистанционное обучение , студенты,
компьютер, электронное пособие.

Дистанционные компьютерные формы обучения в высшей медицинс-
кой школе являются новым перспективным направлением педагогики.
Кроме содержательного и организационного совершенствования, они
требуют также уточнения гигиенических, экологических, эстетических
и других аспектов работы с экраном монитора.

В своей работе мы поставили следующую цель - методом прямого
анкетирования студентов третьего курса , изучающих пропедевтику
детских болезней с использованием CD-носителей иллюстрированного
лекционного курса, оценить качество этого электронного пособия и
наметить перспективы его совершенствования.

Проводилось анкетирование 229 студентов 3 курса медицинского
факультета Запорожского государственного медицинского универси-
тета . В целом к дистанционному обучению положительно относятся
163 (71%) респондента. Занимаются дома у компьютера  118 (52%)
студентов , в университете - 32 (14%), в Интернет-кафе - 1 (0,4%),
нигде не занимаются - 78 (34%). Довольны качеством изображения
учебных материалов 162 (71%) студента , конспектируют с экрана
113 (49%) третьекурсников, пользуются транслокатором  43 (19%)
респондента . Для 142 (62%) студентов белая заливка экрана

предпочтительнее. Из других цветов предпочтение отдается голубому,
бежевому и неярким оттенкам зеленого. Большинство студентов  -
77 (34%) - хотели, чтобы отношение объема таблиц и графиков ко
всему материалу было меньше, примерно 1:2. Еще 61 (27%)
высказались в пользу соотношения 1:3. В среднем, у экрана компьютера
студенты проводят 1  -  2  часа и при этом ощущают зрительную
усталость 149 (65%) третьекурсников. Так называемую "неперено-
симость монитора", проявляющуюся слезотечением, резью в глазах,
болью в шее, высказали единицы студентов. К учебным материалам,
размещенным на сайте кафедры, положительно относятся 174 (76%)
респондента, не заходили на сайт 8 (3,5%) студентов.

Таким образом, проведенные наблюдения помогают в дальнейшем
совершенствовать компьютерные формы обучения. Мы предлагаем
шире внедрять опыт анкетирования, позволяющий выяснять и
учитывать мнение студентов , основных пользователей создаваемых
электронных пособий.

IOG@ukr.net

УДК 378.147.018.43:615.1]:681.3:002.513.5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕО ПО
ЗАПРОСУ В СИСТЕМЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

ФАРМАЦЕВТОВ
Андросов А.И., Василакин В.В., Коптелов К.Г.

Запорожский государственный медицинский университет
Требования сегодняшнего дня позволяют говорить о трансформации

лозунга  "Обучение на всю жизнь", который формировал концепцию
высшего образования, в лозунг "Обучение через всю жизнь". Развитие
информационных технологий и внедрение их в процесс обучения
приводит к формированию новых условий и методов обучения. В
частности, формирование видео- и аудиоучебных баз данных позволяет
студенту в удобное время получать информацию даже с опережением ,
а использование современных средств коммуникации (e-mail, мобильная
связь,  сервисы INTERNET)  -  получать быструю обратную связь с
преподавателем . Однако не всегда характеристики линии связи
позволяют студенту получить учебный видеоматериал на свой
компьютер. Для решения данной проблемы возможно использование
технологии трансляциивидеоинформации по IP-сетям, которая чаще
всего происходит в следующих форматах : широковещательная
трансляция и работа в режиме Video on Demand (VoD).

© Иванько О.Г., Круть А.С., Кизима Н.В., Врублевская С.В., Шульга А.А., Пащенко И.В. и др. © Андросов А.И., Василакин В.В., Коптелов К.Г.
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Важнейшим компонентом  VoD является организация сервера, а
также обеспечение оптимального режима выполнения основных его
функций, что подразумевает следующие технические характеристики:
большое дисковое пространство, несколько сетевых интерфейсов и
специализированное программное обеспечение для передачи контента
подписчикам. Оптимальным решением является организация кластер-
ной структуры, которая позволяет осуществлять масштабирование как
по числу подписчиков, так и по емкости архива контента, что приводит
к необходимости построения иерархической системы распределения,
где основная масса контента может храниться в одном или нескольких
центрах данных.

Анализ методов работы с видеоинформацией показал , что можно
выделить две основные системы предоставления видео по запросу: в
реальном времени и сеансное. Видео в режиме реального времени
предъявляет большие требования к характеристикам сети, т.к. каждый
поток с полосой 3-4 Мб/сек должен передаваться одному и только
одному абоненту, при этом становится невозможным использования
мультикастинга, как в случае широковещательных услуг . Нагрузки,
создаваемые услугой VoD на транспортную и агрегирующую компью-
терную сеть CAMPUSа, содержащую 200 и более компьютеров, настолько
велики, что традиционные технологии не могут обеспечить высокую
пропускную способность канала передачи данных. Организация сервиса
видео по запросу возможна только на основе оптико-волоконной
компьютерной сети.

Для организации данного сервиса необходим переход на оптико-
волоконную компьютерную сеть на основных магистралях передачи
данных, что позволит обеспечить канал для передаваемой видеоинфор-
мации и достичь необходимой в таких случаях скорости потока
информации. Для эффективности внедрения данных технологий , а
также оптимизации работы компьютерной сети необходимо объеди-
нение серверов университета (cd-server, mms-server и др.) в кластеры
для создания иерархической системы распределения контента и
последующего масштабирования служб.

androsov@zsmu.zp.ua

УДК 681.142.87:378.193.001]:378.146
АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

В СИСТЕМЕ "RATOS"
Строгонова Т.В., Василакин В.В., Иванькова Н.А.

Одним из основных принципов кредитно-модульной системы явля-

ется внедрение индивидуального подхода в обучении. Использование
автоматизированных систем контроля знаний с элементами адаптив-
ного тестирования позволяет более эффективно реализовать этот
принцип.

В данной работе предлагается использование аппарата теории
нечетких множеств как задачи многокритериального выбора
альтернатив в условиях неопределенности для построения схемы
тестирования автоматизированной системы "RATOS", корректирующей
траекторию обучения студентов

Нечетко-множественная модель задает функциональное соответствие
между нечеткими лингвистическими понятиями, вводимыми экспертом
(например, уровень знаний студента  может быть оценен преподавателем
как "неудовлетворительный", "хороший", "недостаточный для
продолжения дальнейшего обучения" и т.п.), и специальными
функциями, выражающими степень принадлежности значений
измеряемых параметров (в данном случае, набранные в сеансе "RATOS"
баллы) нечетким описаниям.

Исходя из формализованного описания постановки задачи, алгоритм
решения может быть представлен следующим образом.

На основе данного подхода предлагается разработать программный
модуль для инструментальной системы "RATOS", использующий не
статистическую, а нечетко-множественную модель.

Программный модуль, реализованный  по данному алгоритму, должен
автоматизировать решение  следующих задач учебного процесса в

СОБРАТЬ
ИСХОДНЫЕ

 ДАННЫЕ

C= <Cj, j=1, M>
множество критериев

оценки знаний
 ,

X=<Xi , i=1,N>
множество параметров

качественных и
количественных

показателей обучения
студента

полученных по результатам
 тестирования в "RATOS"

ОБРАБОТАТЬ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ

ЛОГИКИ

P = <Pi, i=1,L>
набор правил нечеткого

логического вывода

ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ
ТЕКУЩИХ ЗНАНИЙ

ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ
СХЕМУ ДАДЛЬНЕЙШЕГО

ОБУЧЕНИЯ

(O1: X ==> C) = A
построить отображения O1

определить степени соостветствия
полученного отображения

схеме обучения из набора возможных
S=<Sk, k=1,K>

O2: A==>S
построить отображения O2
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условиях неопределенности:
1. Корректировать траекторию обучения студента (например,

пограничный балл 55% соответствует ли достаточному уровню
знаний материала, чтобы перейти к следующей теме или следует
оставить студента на текущем этапе обучения)

2. Интерпретировать результаты тестирования (при анализе
результатов тестирования и подготовке отчетности преподаватель
должен работать с 3 системами оценок: "RATOS", национальной
и европейской кредитно-модульной)

3. Генерировать рейтинг студентов по результатам текущего
тестирования и модульных контролей

strogonova@zsmu.zp.ua

УДК: 378.147:681.3]:61
ДІАГНОСТИКА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО АВТОМАТИЗОВАНОГО

МЕДИЧНОГО НАВЧАННЯ В РЕАЛІЯХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Костіна М.Ю.

Харківський державний медичний університет
Ключові слова: діагностика ,  комп'ютерне тестування,  ставлення до навчання,

т елемед и ци на .

У Харківському медичному університеті в реаліях Болонського
процесу впроваджується автоматизоване навчання з метою підвищення
якості професійної підготовки майбутнього лікаря.

Метою  дослідження  було виявлення в процесі діагностики
ставлення студентів до організації автоматизованого медичного
навчання. Діагноз є поняттям медичним, але в останній час воно
сприймається як належне в психології , педагогіці , соціології .
Діагностика - це процес розпізнавання, вчення про причини і методи
постановки діагнозу.

З метою здійснення діагностики нами було проведено анкетування
студентів першого курсу ХДМУ (всього 60 чол.), а також використано
деякі дані опитування студентів ХДАК, які готуються стати
працівниками телебачення (всього 30 чол.). Студентам були поставлені
такі запитання і відповідно були отримані відповіді:

1. Які утруднення виникають у Вас при підготовці до модуля з
навчальних дисциплін? Утруднення студенти пов'язують з невміннями
знаходити потрібну інформацію (38, 33%); появою  невпевненості в
правильності підібраної інформації (31, 67%); браком часу (21, 67%);
утруднення не виникають в 8,33% чол.

2. Що дає вам комп'ютерна перевірка знань? Комп'ютерна перевірка

знань сприяє, як стверджують студенти, оцінці знань і вмінь (40%),
перевірці (38,33%), утруднилися відповісти (21, 67%).

3. Якій формі оцінювання Ви надаєте перевагу? Студенти надають
перевагу письмовому опитуванню (53,33%), усному опитуванню
(28,33%), комп'ютерному опитуванню (18, 34%).

4. Чи достатньо часу Вам для відповіді при комп'ютерному
тестуванні?  При комп'ютерному тестуванні достатньо часу визнали
67% чол.; недостатньо - 33% чол.

5. Комп'ютер допускає помилки, Ваші дії? Якщо комп'ютер допускає
помилки,  то викладачам зразу повідомлять 85%  чол.,  а себе ще раз
перевіряють 15% чол.

6. Чи можливо перевірити власний творчий рівень знань і вмінь з
навчального предмету за допомогою комп'ютера? Власний творчий
рівень знань і вмінь з навчального предмету за допомогою комп'ютера
неможливо виявити (55 %),  можна виявити за допомогою "незвичних
завдань" (28, 33%), не відповіли (16,67%).

7.  Що, на Ваше думку, є сутністю телемедицини? На думку студентів
- медиків, телемедицина - це обмін медичною інформацією серед лікарів
(81,67%), не відповіли (18, 33%). На думку студентів-телережисерів,
телемедицина - це вплив на підсвідомість людини на прикладі 25-го
кадру (43,33%), обмін медичною інформацією серед лікарів  (20%),
відхиляють телемедицину і схиляються до традиційної  медицини, бо
хворого потрібно візуально бачити  (20%), передача, в якій авторитетний
лікар розповідає про причини з'явлення, симптоми хвороби та способи
її лікування (16,67%).

8. Які перспективи телемедицини Ви вбачаєте? До перспектив
телемедицини студенти-медики віднесли доступ до медичної інформації
лікарів усіх країн (85%), не відповіли (15%).

9. Чи хотіли б ви взяти участь у відеоконференції з медицини?
Цікавим є те,  що 82%  студентів хотіли б взяти участь у
відеоконференції з медицини.

10. Що вас не задовольняє в процесі навчання? У процесі навчання
студентів не задовольняє постійне використання тестів, у тому числі і
комп'ютерних, (43,33%), навчальне перевантаження (28,33%),
посилання на самостійну роботу,  а вони  хотіли,  щоб їм більше
розповідали, спілкувалися з ними в процесі навчання (23,34%), все
влаштовує (5%).

Із проведеного дослідження ми дійшли висновку, що автоматизоване
медичне навчання студентами розуміється як комп'ютерне тестування ,
якому вони не надають перевагу та зауважують, що їм не вистачає
часу для відповіді,  а також  "комп'ютер може помилятися,  а викладач

©Костіна М.Ю.
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дуже рідко". Слід відмітити, що інформація про телемедицину ще
недостатньо поширюється серед молоді, але студенти прагнуть
самовиразитися за допомогою відеоконференцій.

Отже, автоматизоване навчання має певні переваги й недоліки, які
потрібно враховувати в професійній підготовці майбутнього лікаря.

vip777@ukr.net

УДК 681.3:027.7:61]:37.035.6
 ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК ОДИН ІЗ НОВІТНІХ ШЛЯХІВ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Денисенко О.В., Рижов О.А.

Запорізький державний медичний університет
Національно-патріотичне виховання як складова частина процесу

формування громадянина передбачає становлення почуття національ-
ної гідності, виховання любові до рідної землі, історії, культури, мови,
звичаїв свого народу тощо. Одним із заходів впровадження націо-
нально-патріотичного виховання є ознайомлення з творчістю націо-
нальних  письменників.

У час панування новітніх технологій найзручнішим та найшвид-
шим шляхом ознайомлення з літературною спадщиною вважають
мережу Інтернет. Та чи завжди цей шлях є найінформативнішим?

Метою даного дослідження став аналіз кількісної та якісної
представленості  інформації про творчість українських письменників
XX століття на прикладі творчого доробку І.Ю . Сенченка , об'єктом
дослідження - інформація,  розміщена на сайтах українських та
російських електронних Інтернет-бібліотек.

 Так,  на сайтах великого енциклопедичного словника  (http://
www.voliks.ru), великої радянської енциклопедії  (http://cultinfo.ru),
на сайті  "Личности" (http://www.persons-info.com), російського
енциклопедичного словника (http://enc.mail.ru), візуального словничка
(http://vslovar.org.ru) розміщено біографічні відомості та перелік збірок
творів І . Сенченка , що дозволяє отримати загальне уявлення про
творчий шлях майстра слова. Зважаючи на те, що вищеперелічені
сайти є російськими, хочеться відмітити демократизм, повагу до
історичного минулого та цікавість до сьогодення України при
заповненні контенту бібліотек.

Більш інформативними є наступні сайти: http://www.ukrlib.km.ru
- бібліотека української літератури; http://www.uk.wikipedia.org -

Вікіпедія;  www.ukrcenter.com - освітньо-інформаційний ресурс
українського центру;  http://www.osvita.org.ua  - освітній портал;
http://sumclub.tv/ - портал міжнародного клубу найрозумніших; http:/
/www.ar-buz.narod.ru/ukrlit.html - бібліотека української літератури
(біографії письменників); http://lib.ru/SU/UKRAINA/
PROZA_SBORNIKI - бібліотека Максима Мошкова. Тут вміщено статтю
Ю.  Лавріненка з антології  "Розстріляне відродження", присвячену
сатиричному твору "Із записок", що був заборонений після опубліку-
вання у 1927р. і за який І.Сенченко був нещадно критикований
офіційною владою. Також на цих сайтах подана філософсько-історична
новела  "Діоген". Такий добір матеріалу дозволяє скласти уявлення
про місце письменника в літературному процесі  XX століття, його
особистість та мистецький талант, хоча без прочитання лірико-
психологічних творів, що становлять основну частину спадщини митця,
це уявлення буде недостатньо повним.

Таким чином , електронні Інтернет-бібліотеки, крім надання
можливості зручного та швидкого ознайомлення з літературним
надбанням, на даному етапі розвитку суспільства можуть розглядатись
як одним із ефективних шляхів національно-патріотичного виховання.

denisenko@zsmu.zp.ua

УДК :378.245:615.1(477)]:005
АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ

ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА, КАНДИДАТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
НАУК В УКРАЇНІ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДО ЗАХИСТУ У 1967-1972 РР.

Пономаренко М.С., Бабський А.А., Краснянська Т.М.
Національна медична академія післядипломної освіти

ім . П.Л.Шупика
Ключові слова: фармація,  дисертаційні роботи,  організація фармсправи ,

технологія ліків,  фармхімія та фармакогнозія.

Аналіз дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня доктора
та  кандидата фармацевтичних наук за 1966-1967 рр. показав, що за
цей період в Україні представлена одна докторська дисертація
Р.М.Піняжко, яка була єдиною у колишньому СРСР, та 14 канди-
датських дисертацій, а за період 1967-1972 рр. - 17 кандидатських
дисертацій.  За структурою зі спеціальності  "технологія ліків та
організація фармацевтичної справи" представлено 4 (23,6%) дисертації
із  17 наукових робіт по Україні за цей період та 3 (17,6%) і 10

© ©Денисенко О.В., Рижов О.А. Пономаренко М.С., Бабський А.А., Краснянська Т.М.
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(58,8%) відповідно з фармацевтичної хімії та фармакогнозії  (разом
76,4%). Кількість представлених дисертацій збільшилась на 21,4%
- 17 проти 14 у 1967 р.

Дисертації , що були захищені вченими України у 1971-1976 рр.
(рік захисту вказано по автореферату) на здобуття вченого ступеня
доктора фармацевтичних наук: Башура Г.С., Борзунов Є.Є.; на здобуття
вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук: Банний І.П . ,
Бастенчук А.З. ,  Божко Н.Г.,  Бондар І.Н.,  Верба А.В. ,  Деготь А.В. ,
Длікман І.Б. ,  Дрозд Г.А. ,  Ємельяненко К.В. ,  Ніколаєва А.Г. ,
Парновський Б.Л. ,  Фурса Н.С. ,  Хмелевська С.С. ,  Ходаков М.Б. ,
Шевченко С.М.

k-of1@nmapo.edu.ua

УДК  616-053.2: 681.3
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ

ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Бабаджан В.Д., Шелест А.Н., Кожин М.И., Сидоров А.В.,
Лепеева Е.А., Шушляпин О.И, Ольховский Д.В.

Харьковский государственный медицинский университет
Ключевые слова: артериальная гипертония, экспертные системы, диагностика ,

терапия,  прогноз

Цель: использовать экспертные медицинские системы, которые
поддерживают и усиливают процесс постановки диагноза и назначения
лечения, оценивают эффективность последнего и определяют прогноз
заболевания.

Метод: применен программный продукт для решения диагностики
и терапии артериальной гипертонии с использованием лингвистической
аппроксимации, т.е. описания поведения сложной системы в виде
непротиворечивой системы продукционных правил.

Результаты: исходя из поставленной задачи, определена структура
экспертной системы, состоящая из пяти блоков (вход/выход и обработка
данных; подсистема обработки при приобретении знаний; управление
базами данных; подсистема обработки и оценки результатов исследований;
статистическая обработка и объяснение процесса выводов).

База знаний для выводов составлялась из функций оценки входных
и выходных значений, а также правил, диапазона входных и выходных
значений и указаний к окончательным выходным данным .

Выводы: ввод клинических анализов и информации, полученной
при расспросе больного, позволил построить цепочку рассуждений ,
касающихся диагноза больного и прогнозирования эффективности
лечения, что удалось достигнуть на основе решения триединства
решения задач: "диагностики - прогнозирования - управления".

УДК 615.12: 681.3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кныш Е.Г., Райкова Т.С., Червоненко Н.М., Заричная Т.П.

Запорожский государственный медицинский университет
Ключевые слова: информация, информационные технологии, деятельность

фармацевтических предприятий.

Достижения последних лет в области информатики, обработки
информации и коммуникаций обусловили возникновение новой системы
знаний  информационных технологий.

Информационные технологии в фармации связаны с обработкой
всевозрастающего массива информации, необходимой для планирования
и контроля, а также с компьютеризацией производственной, торгово-
финансовой деятельности и бизнес-программ.

Цель нашей работы - обобщение данных по использованию
информационных технологий в деятельности  фармацевтических
предприятий.

В настоящее время фармацевтические предприятия используют
такие информационные технологии:

- управление данными (Data management - DM);
- электронный обмен данными (Electronic data interchange - EDI);
- штриховое кодирование (Bar coding - BC);
- искусственный интеллект/экспертные системы (Artificial   intel-

ligence/expert systems - AI/ES);
- дистанционный доступ и коммуникации (Remote access and com-

munication - RA&C).

Кількість дисертацій по
колишньому СРСР

в тому числі від УкраїниНазви наукової
спеціальності

(напрямку) докт. канд. докт. до п.2 канд. до п.4 Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Орг. Фармац.
справи

- - 9 13,4 - - 3 33,3 3

Технологія
ліків

3 50 10 14,9 2 66,7 2 20,0 4

Фармхімія та
ф-гнозія

3 50 48 71,7 - - 10 20,8 10

Всього 6 100,0 67 100,0 2 33,3 15 22,4 17

© Бабаджан В.Д., Шелест А.Н., Кожин М.И., Сидоров А.В., Лепеева Е.А., Шушляпин О.И, Ольховский Д.В. © Кныш Е.Г ., Райкова Т.С., Червоненко Н.М., Заричная Т.П.
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Управление данными представляет процесс сбора и систематизации
данных с целью направления их целевым пользователям в необходи-
мом объеме и в нужное время. Интегрированная совокупность  инфор-
мационных ресурсов работает под управлением системы управления
базой данных (СУБД), основное предназначение которой - организация
и осуществление связи с пользователями.

Использование информационных технологий в фармации значи-
тельно сокращает и ускоряет перемещение фармацевтического товара
от производителей до потребителей. При этом большую роль играет
быстрая передача информации внутри предприятия и  производителям.
С этой целью  фармпредприятия  применяют систему обмена данными
с использованием средств EDI. Данная система приводит к возникно-
вению концепции "электронного документа" и "безбумажной техно-
логии", а при устойчивом финансовом положении позволяет интегри-
ровать ее в INTERNET для широкого доступа к клиентам. Широкое
применение это направление получило при проведении банковских
операций и применении системы "Банк-клиент".

Использование информационных технологий в фармации привело
к созданию фармацевтическими предприятиями корпоративных систем
управления (КСУП) вместо существующих обычных автоматизирован-
ных систем управления (АСУП). АСУП  не учитывали специфику
производственных процессов , в которых формируется основная
информация, необходимая для всех служб предприятия, менеджеров
всех уровней управления.

Выводы
1. Обмен данными, электронная пересылка, штриховое кодирование

позволяют управлять информацией, доступной для всех партнеров
торгового цикла, учитывать их потребности.

2. Информационные технологии позволяют увеличивать скорость
ответа системы пользователю в оперативном режиме обработки
(on-line), выполнение всех операций на одном рабочем месте, в
частности, АРМ.

knysh@zsmu.zp.ua

УДК: 616.12 - 073.97
СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ МЕРЕЖІ ДИСТАНЦІЙНОГО

ЕКГ-КОНСУЛЬТУВАННЯ ХВОРИХ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тарнавський М.1,  Дяків В.2

1Долинська центральна районна лікарня
2Київський національний університет імені Т.Шевченка

З розвитком комп'ютерних технологій стало можливим  застосову-
вати методику дистанційного електрокардіографічного (ЕКГ) консультуван-
ня хворих для таких віддалених територій, як передгір'я та гірська частина
Карпат Долинського району Івано-Франківської області.

Структура та принципи роботи мережі дистанційного ЕКГ-
консультування хворих Долинського району Івано-Франківської
області наступні.  Головним елементом мережі є центральний офіс,
що знаходиться в Долинській центральній районній лікарні . Централь-
ний офіс обладнаний  комп'ютером з програмним забезпеченням для
візуалізації, обробки та збереження ЕКГ, що надходять з віддалених
амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів та телефоном. В
центральному офісі постійно чергує лікар-кардіолог. ЕКГ приймається
в інтегровану систему, яка дозволяє лікарю оперативно, на стадії запису,
порівнювати та реагувати на можливі відхилення  від наявної бази
даних "еталонних" записів. При виявленні відхилень від еталонних
ЕКГ - обов'язкове консультування з лікарем-кардіологом центральної
районної лікарні шляхом встановлення зв'язку з ним та передачі
даних через телефон - факс-модем - комп'ютер. Медичний персонал,
що безпосередньо реєструє ЕКГ на місці, виконує рекомендації лікаря-
кардіолога, при необхідності нагально госпіталізує хворого.

 Мережею дистанційного консультування охоплено 6 лікарських
амбулаторій та  2 фельдшерсько-акушерські пункти. Мережа працює
в консультативному режимі та в режимі аврал (невідкладного
кардіологічного консультування). Радіус обслуговування становить
від 5 (смт Вигода) до 60 км (с.Вишків).  Протягом дня консультацію
фахівця одержують 5 -6 хворих.

Переваги мережі дистанційного ЕКГ-консультування хворих
насамперед полягають у зниженні витрат на регулярний контроль
серцево-судинних захворювань. Дистанційне консультування дозволяє
прискорити ухвалення лікарських рішень та надати необхідну медичну
допомогу, які можуть попередити загрозливі для здоров'я та життя
пацієнта патологічні стани. Дана мережа особливо цінна тим, що дає

© Тарнавський М., Дяків В.
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можливість реєструвати  стани пацієнта в умовах сільських амбулаторій
та фельдшерсько-акушерських пунктів , коли використання інших
методів неможливе або утруднене.

dyakivw@yakoo.com

УДК  61:681.518].004.651
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКЕ И ФАРМАЦИИ
Яковлева О.С.

Запорожский государственный медицинский университет
Ключевые слова: медицинские информационные системы, эффективность и

безопасность фармакотерапии

Одним из эффективных путей улучшения лекарственного обеспече-
ния населения является разработка и внедрение информационных
систем, ориентированных на пациента : электронных медицинских
записей, систем поддержки клинических решений, справочных систем.
Это позволит обеспечить оперативной и точной информацией и врачей,
и провизоров , а также значительно упростить получение полных
данных о пациентах, повысить эффективность лекарственной терапии
и тем самым уменьшить степень риска для пациента .

Согласно данным литературы, за рубежом создаются новые формы
медицинского обслуживания, которые основываются на системах
интеллектуального анализа данных. При помощи программного обес-
печения могут быть оптимально подобраны лекарственные средства , а
также решены вопросы неправильной дозировки , противопоказаний,
завышенной дозы, нерегулярности приема, продолжительности курса
лечения, несовместимости лекарственных средств друг с другом и др .

Использование информационных систем особенно необходимо при
оценке риска, связанного с применением назначаемых лекарственных
средств , для предупреждения неблагоприятного взаимодействия,
предотвращения возможных побочных эффектов.

Назначение лекарственных средств с учетом индивидуальных
особенностей пациента, системы поддержки принятия решений, а также
соответствующие протоколы и справочники - основные направления
разработки интеллектуальных программ для рационального выбора
лекарственных средств.

dolya@zsmu.zp.ua

УДК :614.876:311(477.42)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ НА ЗДОРОВ'Ї ЖИТЕЛІВ МАЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Андрійцев О.М.

Метою даного дослідження є відображення окремих показників
стану здоров'я жителів району, в основному, на протязі 20 років після
аварії на ЧАЕС та тих змін в стані здоров'я,  які ,  на нашу думку,  в
певній мірі можуть бути спричинені дією радіаційних факторів.

Загальні показники народжуваності та смертності жителів Малинсь-
кого району відповідають таким по області та Україні, з переважанням
за ці роки смертності над народжуваністю, з тенденцією до зниження
темпів зростання загальної смертності та темпів зменшення народжу-
ваності. Смертність коливалась від 12,7 в 1986 р. до 18,9 в 2006р., а
народжуваність - з  17,0 до 10,7 відповідно.

 Загальні показники онкологічної захворюваності та смертності, де
в першу чергу очікувались прояви радіаційного впливу, на протязі 1987-
2006 рр. не зазнали значних відхилень.

Найбільша кількість онкозахворювань серед дітей (1987-2006рр.)
була зареєстрована в період з 1994 по 2003 рр. В ці роки на обліку
перебувало в загальній кількості 75 дітей, з них - 21 дитина (28%) з
лейкеміями, які були зареєстровані у дітей виключно на протязі цих
років .

При вивченні нозологічної структури онкологічних захворювань
було встановлено,  що найбільш суттєві зміни відбулися серед
онкохворих на рак молочної   та щитовидної залоз  (РМЗ , РЩЗ), з
онкозахворюваннями кровотворної та лімфатичної систем  (ОЗКЛС):
згідно статистичним даним , захворюваність на РМЗ зросла за цей
період в 2,4 рази, ОЗКЛС - в 2,0 рази, РЩЗ - в 47 разів. В порівнянні
з обласними та державними, показники захворюваності в  2005 р.
становили: РМЗ в Малинському районі  - 38,1 (на 100 тис. жіночого
населення), по області - 41,4, по Україні - 33,0; ОЗКЛС в Малинському
районі - 18,1 (на 100 тис. нас.) , по області - 10,1, по Україні - 7,7;
РЩЗ в Малинському районі - 14,1 (на 100 тис. нас.), по області - 4,8,
по Україні  - 4,7. Дещо вищий показник захворюваності РМЗ по
області в певній мірі обумовлений високим рівнем цього показника в
сусідніх містах та районах області ,  що,  як і Малинський,  є
постраждалими (2005 р. : Народицький район - 92,6, Коростенський
- 46,5, Овруцький - 63,8, м, Коростень - 62,3).

© Яковлева О.С. © Андрійцев О.М.
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Згідно МАГАТЕ/ВООЗ (2005 р.), показник частоти РМЗ надто
важливий для жінок, що зазнали експозиції у дитячому та підлітковому
віці, бо його ризик є найбільшим серед усіх видів викликаного опромі-
ненням раку,  крім лейкемії та РЩЗ.  Крім того,  йод (а отже,  і  його
радіоактивні ізотопи) концентруються не лише у щитовидній залозі, а і
в молочних та слинних залозах, в зв'язку з чим і в наступні роки слід
очікувати зростання захворюваності серед цих нозологічних одиниць.

В період з  1995 р. по 2002 р. в Малинському районі взято на
облік 4 дитини з РЩЗ.

Значне збільшення в окремі роки (2002, 2003, 2005) вперше
виявлених ендемічних та спорадичних зобів, серед яких переважають
гіперплазії 1-го та 2-го ст. , пояснюється проведенням масового УЗ-
дослідження дитячого та дорослого населення .

Статистичні дані щодо катаракти та серцево-судинних захворювань
- двох неракових явищ, для яких існує достатня документація, також
свідчать про зв'язок з Чорнобилем.

Інформація, якою ми володіємо, відображає результати виявлення
катаракти в Малинському районі, починаючи з  1992 р. . До цього
періоду катаракта обліковувалась в класі інших захворювань ока .
Значне виявлення хворих на катаракту вперше в 1994 р. пояснюється
участю в обстеженні населення спеціалістів центру мікрохірургії ока .
В районі до 2006 р. працював лише один окуліст.

Частка осіб з катарактою працездатного віку варіює в межах:
26,2 % в  1997 р. до 10,9 %  в  2006р. та від 1% в  1997р., 0% в
1999р. вперше виявлених серед працездатних до  17% в 2006 р.

В районі достовірно зареєстровано збільшення частки завмерлих
вагітностей по відношенню до всіх пологів протягом року: 3,1% -
1995р., 3,8% - 2000р., 10,5% -  2006 р.

Таким чином, на нашу думку, в Малинському районі існує
залежність рівня онкологічної захворюваності та виникнення ряду
неонкологічних хвороб і станів від впливу радіаційного фактору.
Необхідно поглиблене вивчення явищ, що лежать в основі відображеної
в статті статистичної інформації.

 З метою раннього виявлення раків молочних та щитовидних залоз,
лейкемій необхідним є щорічне проведення масового УЗ-моніторінгу
щитовидних, молочних залоз, онкогематологічного моніторингу з
використанням сучасної діагностичної апаратури, обладнання, техно-
логій, а з метою профілактики виникнення онкологічних  захворювань,
інших спровокованих радіацією патологічних станів на забруднених
територіях необхідне чисте харчування, масове вживання продуктів
харчування, фармпрепаратів , що містять йод, мікроелементи, які

складають конкуренцію радіоактивним елементам .
Важливою є активна пропаганда переваг здорового способу життя

в плані мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС.

УДК: 378.139:681.3.004.651]:616-089
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРАХ МОРФОЛОГІЧНОГО
ТА ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Волошин М.А., Щербаков М.С., Довбиш М.А.
Запорізький державний медичний університет

Європейська інтеграція України передбачає конкурентоспромож-
ність вищої медичної школи та підготовку високоякісних фахівців .
Зокрема, значно зростає роль комп'ютеризації навчального процесу.

На сьогодні комп'ютерні технології використовуються в навчальному
процесі переважно для проведення тестового контролю знань студентів
та для створення презентацій при читанні лекцій. Специфіка предмету
“Анатомія людини”  полягає  у необхідності користування ілюстратив-
ним матеріалом. Тому наявність цифрових фотокамер дає змогу робити
високоякісні знімки будь-яких органів , використовуючи їх при
підготовці мультимедійних лекцій та при створенні тестових завдань,
що супроводжуються ілюстраціями. Ця робота є доступною практично
для будь-якого співробітника кафедри, який володіє комп'ютером.

Але фотографії, що залишаються двохвимірними, не дають повної
уяви про будову органів і не можуть замінити натуральні препарати. В
умовах розвитку сучасних технологій виглядає привабливою можливість
створення трьохвимірних віртуальних зображень органів та систем
людини, залучивши фахівців з комп'ютерної графіки та використовуючи
власні препарати кафедри. Створені за зразком реальних органів , такі
зображення б давали уяву про їх будову як на мікро-, так і на
макроскопічному рівні . Такі моделі можливо використовувати як на
практичних заняттях, так і на підсумкових модулях при наявності
комп'ютерного класу з достатньою кількістю місць.

Існування таких зображень власного виробництва може стати базою
для створення нових власних навчальних програм на кшталт широко
розповсюджених 3D ігор. Замінивши лабіринти віртуальних
будівельних споруд на віртуальні порожнини організму, віртуальних
ворогів - на віртуальні пошкодження органів, а віртальну зброю - на
віртуальний хірургічний інструментарій, ми можемо отримати
високоякісний комп'ютерний хірургічний тренажер, на якому можна
було б відтворити весь хід будь-якої хірургічної операції в реальному

© Волошин М.А., Щербаков М.С., Довбиш М.А.
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часі - від обробки операційного поля до накладання швів . Програма
може фіксувати усі помилки "хірурга" (випадкове пошкодження судин,
невірний вибір інструменту та ін.), нараховуючи за них штрафні бали.

Перспектива використання подібних програм виглядає дуже
привабливою, але вона потребує створення сприятливих умов для
зацікавленості спеціалістів з комп'ютерної графіки та їх щільної
співпраці з провідними фахівцями в галузі як морфології, так і хірургії.

voloshyn@zsmu.zp.ua

УДК 616-08-035:378.661
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ В НАВЧАЛЬНИЙ

ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Сиволап В.Д., Михайловська Н.С.

Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: доказова медицина ,  алгоритми діагностики та лікування

Мета дослідження: проаналізувати особливості впровадження засад
доказової медицини в навчальний процес студентів медичного факультету.

Доказова медицина - це стратегічний напрямок сучасної медичної
науки і практики, який ґрунтується на бездоганній науковій інформації
і зорієнтований на підвищення рівня наукових досліджень, суттєве
поліпшення діагностики, профілактики, лікування і прогнозу захворювань.

Ця нова галузь медицини супроводжується безперервним навчанням
практичних лікарів на основі результатів проведених багатоцентрових
плацебо-контрольованих досліджень. Доказову медицину в Україні
вже розпочали впроваджувати в практику, починаючи з переддипломної
підготовки лікарів. Клінічні аспекти доказової медицини слід викладати
на всіх кафедрах, починаючи з пропедевтики внутрішніх хвороб.

В еру доказової медицини на кафедрі факультетської терапії
особлива увага приділяється сучасним діагностичним критеріям
захворювань та фармакотерапії пацієнтів .  Так,  наприклад,  при
проведенні практичних занять за модулем  "Кардіологія" на кафедрі
широко використовуються рекомендації Європейського товариства
кардіологів ,  Американської асоціації серця,  Асоціації кардіологів
України щодо діагностики та лікування кардіологічних захворювань.

Під час вивчення основ доказової медицини студенти, лікарі-інтерни
повинні оволодіти принципами створення алгоритмів діагностики та
фармакотерапії певного захворювання і на його основі - індивідуальної
програми лікування. Особливий інтерес також представляє викорис-
тання вже готових алгоритмів, створених досвідченими фахівцями.

Такі алгоритми можна використати в процесі навчання студентів для
визначення діагнозу, що дозволяє вказати шляхи правильного мислен-
ня, знайти оптимальний шлях постановки діагнозу, розробити тактику
лікування для різноманітних ситуацій.

У відповідності з принципами доказової медицини кожен студент
повинен також добре засвоїти культуру клінічної оцінки наукових
публікацій, оволодіти технікою комп'ютерного пошуку інформації в
електронних базах світу, кокрановських бібліотеках, через відповідні
загальні та фахові сайти. Студенти повинні також оволодіти навиками
використання світового досвіду щодо діагностики, профілактики і
лікування хворих,  а також його адаптації відповідно з соціально-
економічним статусом, що склався в Україні.

Студентам слід засвоїти та постійно пам'ятати провідну вимогу
клінічної епідеміології , що будь-яке клінічне рішення повинно
ґрунтуватись на доказах і клінічних фактах, отриманих у результаті
обстеження хворих.

Висновки: таким чином, доказова медицина - це нова ера розвитку
науки та практичної охорони здоров'я, яку необхідно впроваджувати
на різних етапах навчання студентів з метою підвищення ефективності
і безпеки діагностики,  лікування та профілактики внутрішніх
захворювань.

sivolap@zsmu.zp.ua
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В настоящее время актуальным является вопрос совершествования
непрерывного фармацевтического образования [3]. В новых социально-
экономических условиях необходимо на должном уровне организовать
последипломное образование с использованием единого информацион-
ного образовательного пространства, внедрением в процесс обучения
провизоров современных информационных технологий. Их использо-
вание позволяет разрабатывать существенно новые подходы к модели
обучения [1,2,4,5].

Фармакогнозия, как профильный предмет, занимает одно из ведущих

© Сиволап В.Д., Михайловська Н.С. © Мазулин А.В., Доля В.С., Дарий В.И., Мозуль В.И., Денисенко О.Н. и др.
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мест в формировании специалиста-провизора во многих странах мира.
Лекарственное растительное сырье, гомеопатические фитопрепараты
составляют в настоящее время до 40% номенклатуры современных
лекарственных средств. В терапии заболеваний нервной системы на
их долю приходится до 30% от номенклатуры лекарственных растений,
сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, болезней
печени и почек - до 80%. Ввиду того, что большинство новых
лекарственных растений, сборов и фитопрепаратов реализуются через
аптечную сеть, в процессе подготовки провизора важное место занимает
концепция непрерывности обучения предмету. Модель беспрерывного
образования на кафедре фармакогнозии предусматривает такие уровни
подготовки: медицинская ботаника - фармакогнозия ®  ресурсоведение
® фитотерапия®  интернатура ® постоянное повышение квалификации
специалистов фармации.

Сущность последипломного обучения заключается не в периоди -
ческом повторении вузовской программы , а в последовательном
совершенствовании профессиональных знаний и умений на основании
новой информации, появляющейся в фармацевтической науке и
практике. Как известно, объёмы активных информационных ресурсов
общества удваиваются через каждые 7-10 лет. Поэтому для
поддержания компетентности , сохранения приобретенной  квалифи-
кации и предоставления качественной консультативной помощи
современному провизору необходимо постоянно пополнять полученные
ранее знания.

Обучение в системе повышения квалификации обладает ярко
выраженной спецификой в связи с тем, что обучаемый контингент состоит
из специалистов с определенным запасом знаний и опыта , которые
имеют сложившийся стиль и методы работы. В связи с этим необходимо
применение таких форм и методов обучения, которые вызывали бы
творческую активность обучаемых, связанную с научным исследованием,
литературным поиском с последующим обобщением или разрешением
поставленных заданий. Прежде всего это касается конкретного
применения лекарственных растений и фитопрепаратов. Поэтому
предпочтительнее строить учебный процесс, используя материал,
включающий данные о новых и перспективных лекарственных
растениях, фитопрепаратах, сгруппированных по блокам информации,
основанных на их применении в современной медицине. Как правило,
такой подход к изложению материала находит понимание у слушателей,
а конкретные примеры показаний и противопоказаний к использованию
лекарственных растений и фитопрепаратов воспринимаются как
руководство к действию в необходимых случаях . Вопросы, касающиеся

подлинности и доброкачественности лекарственного сырья, применения
лекарственных растений и фитопрепаратов , не рассматриваемых на
занятиях, решаются с помощью блоков компьютерной информации, в
том числе с использованием системы Интернет.

Особое внимание при обучении провизоров необходимо уделить
вопросам возможных противопоказаний к применению курса фитотера-
пии (индивидуальная непереносимость; заболевания, требующие неот-
ложной терапии; побочное действие; ограничения при беременности,
по возрасту и др.).

Успешность обучения необходимо контролировать входным
контролем исходных знаний, рубежным  - по соответствующим
разделам программы, аттестационным компьютерным тестированием
в обучающем и контролирующем режимах  - по актуальным
проблемам заготовки, хранения, стандартизации, возделывания и
применения лекарственных растений.

Концепция непрерывного направленного обучения позволяет
добиться максимальной эффективности в относительно короткие сроки
при проведении курсов повышения квалификации на тематических
циклах .

Литература
1. Вища освіта України і Болонський процес / Навчальний посібник

(За ред. В.Г. Кременя). - Тернопіль, 2004 - 384с.
2. Грінова О. Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та

шляхи їх вирішення//Вища школа. - 2001. - №2-3.-С. 22-34.
3. Козаков В.М., Талалаєнко О.М., Гаріна М.Р. Система безперервної

медичної освіти. - Донецьк: Здоров’я, 1994. - 174с.
4. Поліщук М. Підготовка висококваліфікованих фахівців  - першо-

чергове завдання медичної галузі//Ваше здоров’я. - 2005. - №6. -
с . 4 .

5. Селезнева М.А. Качество высшего образования как объект системного
исследования. - М., 2001. - 79 с.

КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАКОГНОЗИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ

Мазулин А.В., Доля В.С., Дарий В.И ., Мозуль В.И., Денисенко О.Н., Смойловская
Г.П., Гречаная Е.В.

В статье рассмотрены вопросы совершенствования непрерывного обучения при
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КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ФАРМАКОГНОЗІЇ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗОРІВ

Мазулін О.В ., Доля В.С., Дарій В.І., Мозуль В.І., Денисенко О.М.,
Смойловська Г. П., Гречана О.В.
В статті розглянуто питання удосконалення організації безперервності при

підготовці провізорів з використанням інформаційних технологій , що дозволяє
розробити нові підходи до моделей освіти .

CONCEPT OF PHARMACOGNOSY AT THE CONTINUOUS TEACHING AT
THE PHARMACIST'S TRAINING

Masulin A.V., Dolya V.S., Dariy V.I., Mozul V.I., Denisenko O.N.,
Smoylovskaya G.P., Grechanaya G.V.
In this article we had considered questions of organization perfecting at the

pharmacist's training with technology information. It will allow working out new
point of view at the models education.

Key words: concept of continuous; post - diploma education.
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Обучение - всегда результат определенного общения . Общение в
психологии имеет тройственную функцию, несущую в себе обмен
символами, знаками (коммуникация), обмен действиями и, наконец,
взаимное восприятие партнеров. Результатом является возникновение
в сознании определенного целостного образа, ассоциативно связанного
с информацией, действием и чувствами. При этом удельный вес
коммуникационной составляющей занимает в общем информационном
потоке весьма скромное место. Обучение нужно понимать как опреде-
ленную, организованную структуру общения, а не только систему
передачи сообщений и знаний.

Сегодня, когда резко возросла интенсивность жизни, когда многим
постоянно необходимо работать, а времени на обучение в стенах вуза
не остается, идея дистанционного обучения становится все более
актуальной. Оппоненты дистанционного обучения в качестве основного
аргумента в поддержку своей точки зрения выдвигают тезис о том, что
полноценное образование посредством компьютерной телекоммуни-
кации невозможно, так как лишает процесс обучения живого человечес-
кого общения. При этом априори предполагается идеальная модель

преподавателя, наделенного сугубо положительными качествами, что
само по себе очень привлекательно, но не жизнеспособно. В реальном
мире, зачастую, живое общение не всегда становится таким благом,
поскольку нередко сопутствующие ему отрицательные эмоции, чувства,
стрессы, качества преподавания, личность преподавателя, субъективизм
оценки знаний оказывают далеко не стимулирующее действие на
процесс обучения в целом.

Дистанционное обучение на любой ступени его организации лишено
черт "плохого" преподавателя. На самом низком уровне, который в
большинстве случаев реализуется в настоящее время, дистанционное
обучение несет в себе лишь первую коммуникационную малоэффек-
тивную составляющую. Она является необходимой, но абсолютно
недостаточной для осуществления полноценного образовательного
процесса. Дистанционное образование не должно сводиться к скучным
справочно-текстовым курсам, а обеспечивать работу всех трех элементов
общения. В классическом варианте этот дефицит компенсируется
зачастую стихийно, но на низкой ступени организации дистанционного
обучения компенсация отсутствует вообще, что вызывает чувства
неудовлетворенности, недоверия. Развитие дистанционного обучения
в этом направлении связано, прежде всего, с общим развитием техни-
ческого прогресса, достижения которого позволяют создавать принци-
пиально новые учебные материалы, полностью моделирующие процесс
общения. Это делает изучение материала более легким, интересным и
даже веселым. Если обучаемый не втянут в материал, не увлечен им,
то, скорее всего, эффективность процесса будет равна нулю.
Рациональное использование мотиваций, обеспечение эффективной
обратной связи, дискуссионных сайтов, элементов игры способствуют
более быстрому достижению успехов.
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На сьогоднішній день для підготовки фахівців за спеціальностями
"Фармація" та  "Технологія парфумерно-косметичних засобів" на
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кафедрі фармацевтичної хімії в наявності робочі навчальні плани,
плани семінарських,  практичних занять,  завдань для лабораторних
робіт, методичні вказівки для виконання контрольних робіт.

Найважливішою є проблема забезпечення студентів очного та
заочного відділення навчально-методичною літературою. У цьому на-
прямку важливим моментом є створення співробітниками кафедри
власних навчальних посібників.

В цьому напрямку  намітився значний прогрес. У зв'язку  з введен-
ням в дію Державної фармакопеї України на кафедрі фармацевтичної
хімії проведена велика робота з переробки блоків навчально-методичної
інформації відповідно до сучасних вимог.  На практичних заняттях
постійно розглядаються питання, пов'язані з вимогами і правилами
GMP, сертифікації лікарських засобів.  У лекційні курси включені
основні положення ДФУ .

Найважливішу роль в навчальному процесі має контроль знань
студентів . Збільшення числа спеціальностей та кількості числа
студентів-іноземців і студентів заочної форми навчання поставили
перед викладачами кафедри задачу створення бази тестів у системі
"Крок", як у письмовому, так і в комп'ютерному варіантах , для
проведення передекзаменаційного контролю якості знань студентів .
Це дозволить більш раціонально використовувати час для проведення
лабораторних занять, для здійснення індивідуальної роботи, пов'язаної
з придбанням практичних навичок, виключати суб'єктивність в
оцінюванні знань.

Складання тестових завдань - це відповідальна та клопітка робота.
Тести  повинні  відображати конкретні поняття, закономірності знань
Державної фармакопеї України.

У процесі підготовки тестів ми дотримувалися таких критеріїв, як
об'ємність оцінки знань студентів, оптимізація навчального процесу,
підвищення мотивації навчання. Все це є кінцевої метою якісної
підготовки спеціалістів - провізорів.
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У зв'язку з постійним розширенням асортименту лікарських пре-
паратів та введенням в дію Державної Фармакопеї України, а також
перерозподілом навчального часу між аудиторною та самостійною
роботою студентів, різко знижується інтенсивність традиційних форм
навчання та з'являються нові підходи у вивченні матеріалів.  Зрозуміло,
що нові робочі програми з дисципліни МОЗ  2004 року вимагають
перегляду та змін у методиках проведення практичних та семінарських
занять, підготовки студентів до занять, постійного контролю оцінки
знань кожного студента. До цього слід додати відсутність достатньої
кількості сучасної навчально-методичної літератури. Ці умови змусили
викладачів кафедри шукати та впроваджувати нові форми і методи
забезпечення навчального процесу.

Для вдосконалення методів професійної підготовки провізорів є
необхідним пошук та залучення нових сучасних технологій до
навчально-методичного процесу. Розвиток комп'ютерних технологій
дає нам можливість використовувати нові, більш ефективні методичні
підходи в навчанні та під час контролю знань студентів.

  Для підготовки до лабораторних та семінарських занять студенти
3,4,5 курсів денної та заочної форми навчання користуються
підручниками, що має в наявності бібліотечний фонд університету.
Крім того, для якісної організації навчального процесу  студентів зі
спеціальності  "Фармація" і "Технологія парфумерно-косметичних
засобів" викладачами кафедри підготовлено цілий ряд навчальних
посібників з розділів фармацевтичної хімії, що недостатньо повно
викладені в підручниках. Вони включають відомості про сучасні методи
в стандартизації лікарських засобів.

З метою цілеспрямованої роботи студентів в посібниках наводяться
питання по самостійній роботі, а також перелік найбільш важливих
питань, що виносяться для обговорення на практичних заняттях. За
кожним тематичним розділом в посібниках запропоновано тестові
завдання та ситуаційні задачі, створені за моделлю тестового іспиту системи
"Крок-2" з п'ятьма варіантами відповідей. Навчальні посібники в
електронному вигляді з дисципліни значно допомагають студентам в
засвоєнні самостійно опрацьованого матеріалу і систематизації одержаних
знань. На Web-сторінці кафедри університетського сайту та у віртуальній
бібліотеці широко представлена вся навчально-методична література:
навчальні та тематичні плани, методичні розробки з тестовими завданнями,
питання для підготовки до перевідних та Державних іспитів, посібники,
окремі статті та монографії ДФУ. Отримання цієї інформації здійснюється
на основі авторизованого доступу.

На кафедрі фармацевтичної хімії студенти мають можливість
©Портна О.О., Кучеренко Л.І., Морозова О.О., Черковська Л.Г., Моряк З.Б. та інш.
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користуватися кейс-технологіями, коли вони одержують навчальний
матеріал на магнітних носіях (компакт-дисках чи дискетах), який
розрахований на самостійне вивчення з періодичними консультаціями
у викладачів. Введення в дію Державної фармакопеї України вимагає
від  студентів нових підходів у вивченні дисципліни. Студент повинен
вміти за формулою будови нового препарату обґрунтувати його
властивості,  виходячи зі структури,  привести методи аналізу та
обґрунтувати умови зберігання цієї лікарської сполуки. Для кращого
сприйняття матеріалу, а також покращення наочності занять з
фармацевтичної хімії ,  викладачі кафедри створюють буклети,  які
відображають основні групи лікарських препаратів, загальні реакції
ідентифікації , фармакопейні методи кількісного визначення. Таким
чином, всі сучасні технології, які використовуються в навчальному
процесі, дозволяють підвищити якість викладання, розширити кругозір
студентів та дають змогу поглиблено вивчати матеріал.

zsmu@zsmu.zp.ua

УДК: 614.254.3:614.23:616-0836.8-08
ПРИНЦИПЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРЕДМЕТНО-

ИНТЕГРИРОВАННОЙ  ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Лесовой В.Н., Капустник В.А., Михалин М.А., Коробчанский В.А.

Харьковский государственный  медицинский университет
Ключевые слова: доказательная медицина , обучение, врач общей практики ,

диагностика ,  лечение,  профилактика .

 Исходя из современных представлений, доказательная медицина
(evidence based medicine) представляет собой систему мышления и
действий в медицинской практике, которая основана на данных методо-
логически корректных , научных в собственном смысле слова ,
клинических исследований (Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э., 2004)
и является органической частью более общей научной методологии.
Основоположник экспериментального направления в науке Исаак
Ньютон предложил принцип "Гипотез не измышляю", который
предлагает три составляющие доказательности: 1.Оперировать только
измеряемыми величинами (масса, сила, скорость и др.). 2.Определять
процедуры измерения и правила проведения экспериментов . 3.
Находить между измеряемыми величинами статистические взаимосвязи,
на основании чего выводить законы, обладающие воспроизводимостью
и доказательной силой.

Современные методы доказательной медицины в порядке убывания
их значимости  можно разместить следующим образом.

1. Рандомизированные клинические испытания (randomized con-
trolled trials), которые применяются для исследования новых методов
лечения и профилактики и предусматривают формирование основной
и контрольной групп случайным способом с использованием программ,
основанных на алгоритме случайных чисел.

2.Проспективные кагортные исследования, которые позволяют
исследовать факторы риска или прогностические факторы , когда
оценивается влияние факторов риска на исследуемые клинические
переменные на основании продолжительных (многолетних) наблюдений
за экспериментальной и контрольной группами.

3. Исследования типа  "случай - контроль" - это ретроспективные
исследования, предназначенные для изучения трудномоделизируемых
в клиническом эксперименте или достаточно редких событий, когда
сравниваются группы больных и здоровых испытуемых.

4. Исследование серий случаев, направленно на изучение определен-
ных характеристик контингента больных или естественного течения
болезни.

5. Описание отдельных клинических случаев.
На сегодняшний день альтернативой доказательной медицины

являются врачебные решения, основанные на субъективном мнении.
К ним относятся: медицина , основанная на высоком положении;
медицина, основанная на страстности; медицина, основанная на красно-
речии; медицина, основанная на проведении; медицина, основанная на
робости; медицина, основанная на нервозности; медицина, основанная
на самоуверенности (Исаакс Д.,  Фитцджеральд Д., 1999).

Исходя из накопленного медицинского опыта , представляется
возможным сформулировать основные принципы предметно-интегра-
тивной подготовки врача общей практики в связи с требованиями
доказательной медицины .

I. Принцип межпредметной интеграции. Он предусматривает
методологическую последовательность , в соответствии с которой на
додипломном этапе принципы доказательной медицины реализуются
как единая целостная система практически ориентированных знаний,
умений и навыков с их обязательной интеграцией по вертикали и
горизонтали между медико-биологическими, профессионально -
ориентированными и специальными дисциплинами.

II. Принцип профессиональности и функциональности. Он предус-
матривает четко структурированное обучение студентов принципам
доказательной медицины с учетом целенаправленного изучения прио-
ритетных вопросов, которые в первую очередь требуются в повседневной
профессиональной деятельности врача общей практики.

© Лесовой В.Н., Капустник В.А., Михалин М.А., Коробчанский В.А.
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III. Принцип непрерывности, логической и методической последова-
тельности. Он основан на обучении студентов-медиков принципам и
методам доказательной медицины на протяжении всего периода
додипломной подготовки. При этом конечные учебные цели должны
являться частью сквозной программы общеврачебных знаний, умений
и навыков .

Перспективными задачами в области внедрения принципов доказа-
тельной медицины в практику здравоохранения, обучения и НИР
являются: введение в учебные программы по клиническим и медико-
профилактическим дисциплинам методологии доказательной меди-
цины с обязательной отработкой соответствующих умений и навыков;
анализ соблюдения принципов доказательной медицины при экспертизе
планируемых НИР (включая диссертационные исследования); всесто-
роннее расширение научного сотрудничества , включая участие в
многоцентровых межгосударственных исследованиях, образовательных
и научных форумах.

УДК 001:002
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ФАРМАЦІЇ
Пєнкін Ю.М.1, Рижов А.А.2, Хара Г.І.1

1Національний фармацевтичний університет, м. Харків
2Запорізький державний медичний університет

Згідно з обраною концепцією побудови навчально-методичного
комплексу з інформаційних технологій у фармації , електронний
підручник є найбільш повною його складовою за обсягом поданих
матеріалів і включає детальне викладення як усіх лекційних тем , так
і опис лабораторних (практичних) занять, що входять до навчального
курсу.  Оскільки інформаційні технології  - галузь,  яка розвивається
дуже динамічно, традиційні паперові підручники не можуть "встигнути"
за цими змінами і, на жаль,  досить швидко втрачають актуальність.
По суті , тільки електронна версія підручника дозволяє забезпечити
достатньо повний виклад навчальних матеріалів та їх своєчасне
оновлення.

При підготовці сценарію електронного підручника, разом з
достатньою повнотою викладення, обрана концепція глибокої
структуризації навчальних матеріалів за модульним принципом . Весь
курс поділяється на невеликі ,  по можливості ,  незалежні частини -
тематичні модулі. Такий модульний підхід до викладення навчальних
матеріалів дозволяє:

- виконувати оновлення окремих частин курсу по мірі необхідності
(не зачіпаючи частин, що не потребують негайного оновлення);

- додавати до курсу нові, необхідні для вивчення модулі та
видаляти ті ,  які втратили актуальність;

- виконувати складання курсу з модулів відповідно до потреб
конкретної учбової програми освітнього закладу;

- провадити паралельну розробку підручника групою виконавців,
які працюють незалежно один від одного.

Зазначимо, що, окрім повного учбового курсу з дисципліни, в
підручник включаються додатки у вигляді електронної бібліотеки PDF-
копій вже створених підручників, а також навчальні комп'ютерні
програми, які можуть активізуватись при роботі з підручником.

В якості інструментальних засобів для створення електронного
підручника авторами обрано комплекс з двох програмних пакетів:
SunRav BookOffice  та  SunRav TestOffice Pro. Редактор учбових
матеріалів SunRav BookOffice  має простий і зрозумілий інтерфейс.
Цей редактор адаптовано для використання української мови в якості
мови підручника. Наявна можливість включати в створюваний
підручник матеріали, підготовлені з використанням найбільш
популярних систем , в тому числі мультимедійних. При перегляді
учбового матеріалу є можливість активізувати комп'ютерні програми,
які можуть виконуватись в середовищі операційних систем Windows.
Додатково редактор SunRav BookOffice  має ще ряд зручних для
використання властивостей, які дозволяють реалізувати всі переваги
модульного підходу:

- можливість створення структурованого підручника  (з
врахуванням модульної структури учбового матеріалу);

- можливість швидкої перебудови базового курсу у відповідності
з конкретною учбовою програмою (за рахунок корекції структури
базового підручника).

Інтеграція з пакетом  SunRav TestOffice Pro дозволяє робити в
підручнику гіперпосилання на тести і, таким чином , паралельно з
вивченням курсу провадити тестування рівня засвоєння навчального
матеріалу. Система тестування дозволяє вести електронний журнал
тестування, що дає можливість викладачу ефективно контролювати
засвоєння курсу студентами та дозволяє використовувати режим
паралельного тестування при роботі в  комп'ютерних мережах. Завдяки
модульній структурі та наявності засобів тестування, підручник, що
створюється, може ефективно використовуватись як базова складова
в системі дистанційної освіти.

© Пєнкін Ю.М., Рижов А.А., Хара Г.І.
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УДК 001.814.2:002:004.738.5
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ  HINARI

(THE HEALTH INTERNETWORK ACCESS TO RESEARCH INITIATIVE)
Грецкая И.Р., Никитенко С.Н., Пилипенко М.В., Миронова Г.И.

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького
Цель исследований. Разработка методики проведения системати-

ческих обзоров литературы в   международной поисковой системе
HINARI (the Health InterNetwork Access to Research Initiative).

Полученные результаты. В соответствии с требованиями доказа-
тельной медицины, при планировании и выполнении научных исследо-
ваний важной задачей является проведение метаанализа литературы
(количественный систематический обзор). Систематические обзоры -
это специальные научные исследования с заранее спланированными
методами, где объектом изучения служат результаты уже опублико-
ванных оригинальных работ по конкретной проблеме. Он включает в
себя всесторонний поиск качественно выполненных, предпочтительно
рандомизированных исследований по определенному вопросу, приме-
нение точных и воспроизводимых критериев отбора статей, где
опубликованы соответствующие результаты для обзора. Решение этой
задачи зачастую затруднено из-за отсутствия доступных систем поиска
информации в Internet.  С 2002 года кафедра медицинской биофизики,
медицинской аппаратуры и клинической информатики ДонГМУ
им. М.Горького получила возможность пользоваться в режиме  on-
line международной поисковой системой HINARI (the Health
InterNetwork Access to Research Initiative), спонсируемой Всемирной
организацией здравоохранения и сотрудничающей с более чем  3503
медицинскими журналами (American Academy of Pediatrics (7 jour-
nals); American Medical Association (10 journals); American Psychiatric
Publishing, Inc. (7 journals); Berkeley Electronic Press (5 journals);
BMJ Publishing Group (27 journals); Australian Medical Association (1
journal); New England Journal of Medicine (1 journal); American Soci-
ety for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB) (4 journals); Ameri-
can Society of Clinical Oncology (ASCO) (1 journal); European Respira-
tory Society (3 journals); Nature Publishing (48 journals); Science (1
journal); Rockefeller University Press (3 journals); Schattauer Publish-
ers  (4 journals)  and the University of  Toronto Press Incorporated (1
journal)), 6 публицистическими медицинскими компаниями, такими
как BLACKWELL, Elsevier Science, Harcourt Worldwide Group, Springer
Verlag, John Wiley, Wolters Kluwer Intern Health and Science, а также с

институтами здоровья 113 стран мира . Все публикации проходят
экспертную проверку согласно требованиям доказательной медицины.

В настоящее время данная поисковая система широко используется
кафедрой при подготовке аспирантов, диссертантов, написании научных
работ. Совместно с кафедрой онкологии нами подготовлены
метаанализы по следующим проблемам: рак проксимального отдела
прямой кишки, рак молочной железы и др.; с кафедрой госпитальной
хирургии №2 - метаанализ по болезни Крона .

Выводы
Использование системы HINARI (THE HEALTH INTERNETWORK

ACCESS TO RESEARCH INITIATIVE) позволило на современном
уровне проводить поиск и анализ литературы по важнейшим проб-
лемам медицины .

uprav@dsmu.edu.ua
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КАФЕДРІ

ФАРМАКОГНОЗІЇ
Доля В.С., Мозуль В.І., Шевченко І.М., Яковлева О.С.

Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: інформаційні технології,  освіта,  мультимедійне обладнання

Сучасна концепція медичної освіти в Україні передбачає впровад-
ження  комп'ютерних технологій в учбовий процес та пошук нових
підходів до навчально-методичної підготовки провізорів. Використання
комп'ютерних інформаційних технологій в процесі підготовки провізорів
є необхідним елементом навчального процесу, який відповідає
сучасним вимогам підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

З метою оптимізації викладання фармакогнозії на кафедрі викорис-
товується мультимедійне обладнання, яке забезпечує максимальну
наглядність та доступність учбового матеріалу. Це дозволило в
лекційному курсі демонструвати кольорове зображення лікарських
рослин, лікарської рослинної сировини, мікроскопічні ознаки, формули
діючих речовин: вітамінів, ефірних олій, алкалоїдів, гликозидів серцевої
дії, сапонінів, флавоноїдів та інш.

Розвиток комп'ютерних технологій дає можливість використо-
вувати нові ефективні методичні підходи до навчання та контролю
знань студентів. Працівники кафедри ставлять перед собою завдання
створення і застосування навчально-методичних матеріалів  (електрон-
них підручників, посібників, методичних розробок та інш.),
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вдосконалення методів викладання фармакогнозії згідно з сучасними
вимогами до підготовки фахівців за принципами Європейської кредит-
но-трансферної системи (ЕСТS).

Таким чином , унікальні можливості комп'ютерних технологій
дозволяють значно підвищити ефективність навчання та засвоєння
студентами нової інформації.

dolya@zsmu.zp.ua
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРА І ЦИФРОВОГО МІКРОСКОПУ

ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Доля В.С., Мазулін О.В., Мозуль В.І., Свистун В.В.,

Почелов І.І.,Самко А.В.
Запорізький державний медичний університет

Ключові слова: мікроскопія, матриця, програмне забезпечення.

В практиці фармакогностичних досліджень лікарських рослин є
застосування цифрового комплексу. Такий сучасний метод інформацій-
них технологій дозволяє виявити відмінні та загальні мікроскопічні
ознаки лікарських рослин, а саме: прості і залозисті трихоми, кристали
оксалату кальцію, форму і розміри епідермальних клітин  та інше.

Метою роботи було виявити анатомічні ознаки лікарської сировини
за допомогою цифрового комплексу. Він складається з комп'ютера зі
спеціальним програмним забезпеченням, мікроскопа і системи введення
зображення (фотокамери з матрицею). Для з'єднання мікроскопа і
камери використовуються спеціальні адаптери. Адаптер служить не
тільки для механічної установки камери, але і забезпечує передачу
зображення без змін і з максимальним відсотком видимого поля
мікроскопа на світлочутливу матрицю камери . Елементи комплексу
підбираються по сумісності оптичних властивостей.

Метод мікрофотографії має великі перспективи в фармакогностич-
них дослідженнях та дає можливість використання комп'ютерних
методів аналізу, редактування зображення; збереження проміжних і
кінцевих результатів досліджень; можливість без додаткових трансфор-
мацій мікроскопа робити спостереження як візуально, так і на екрані
монітора; можливість передачі результатів досліджень на відстані за
допомогою мережі Інтернет.

dolya@zsmu.zp.ua
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ВИКЛАДАННІ ОНКОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
Шевченко А.І., Сидоренко О.М., Колесник О.П.
Запорізький державний медичний університет

Ключові слова: онкологія,  телекомунікаційні технології

Зростання міжнародного авторитету України у галузі вищої
медичної освіти привело до збільшення кількості іноземних студентів,
які висловили бажання оволодівати професією лікаря у наших
медичних ВНЗ. Так, у Запорізькому державному медичному університеті
зараз навчається 950 іноземних студентів з 29 країн світу. Це значно
підвищує вимоги до якості навчання , підняття його рівня до
міжнародних стандартів. Однією з основних умов Болонського процесу,
до якого вступила і Україна, є значне підвищення рівня самостійної
роботи студентів, що потребує, перш за все, певних змін у викладанні
дисциплін, створення підручників, посібників , методичних розробок
практичних занять та іншої методичної і навчальної літератури, яка
відповідає вимогам сьогодення. Змін потребують не тільки засоби
навчання, але й його методи і форми. Одним з них є комп'ютеризація
навчального процесу.

Масове виробництво і поступове здешевлення персональних
комп'ютерів зробило їх доступними широкому колу студентської
молоді. Так, згідно з опитуванням студентів , проведеним на курсі
онкології Запорізького державного медичного університету, переважна
більшість студентів мають змогу користуватися персональним
комп'ютером у себе вдома , комп'ютерних класах університету, в
Internet-кафе та інших місцях . Значно підвищилась комп'ютерна
грамотність майбутніх лікарів. Все це створило гарні передумови для
удосконалення як викладання медицини, так і контролю засвоєння
здобутих знань.

Метою нашої роботи було вивчення ефективності використання
телекомунікаційних технологій при вивченні онкології іноземними
студентами.

Одним з перших кроків по впровадженню телекомунікаційних
технологій було видання у 2006 році підручника "Онкологія", більшість
розділів якого закінчується не тільки списком рекомендованої для
самоосвіти літератури, але й адресами спеціалізованих сайтів, де студент
може отримати додаткову інформацію з того чи іншого розділу
онкології. Аналогічні посилання студент може знайти і у методичних
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вказівках до практичних занять.   На сайт бібліотеки університету
передані електронні варіанти канадського і американського керівництв
з онкології:  "Cancer. Principles & Practice of Oncology" та  "Cancer
medicine".

Апробовані на заняттях і готуються до друку методичні вказівки
"Використання Internet-ресурсів при підготовці занять до онкології".

При викладанні онкології іноземним студентам широко використо-
вуються відеофільми, які подаровані курсу канадськими онкологами
клініки ім. Алана Блеєра, м. Саскачеван: "Pain management", "Hospis
at home", "Lung cancer" та інші, які дають змогу ознайомитись із
сучасними методами надання допомоги онкологічним хворим у
закордонних клініках .

Ще одним напрямком використання телекомунікаційних технологій
у навчанні онкології є організація навчального телебачення.  Три з
п'яти операційних облонкодиспансеру обладнані кольоровими
телекамерами і мікрофонами, що дозволяє демонструвати у реальному
часі хід оперативного втручання до учбових кімнат , супроводжуючи
його коментарем англійською мовою.

Впровадження телекомунікаційних технологій дозволило поліпшити
якість викладання дисципліни, підвищити зацікавленість іноземних
студентів до матеріалу, що вивчається, і їх рівень підготовки до занять
з онкології.

anatoliy@anatoliy.zetssm.zp.ua
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ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Пряхин О.Р., Портная Е.А., Денисенко О.М.

Запорожский государственный медицинский университет
Ключевые слова: дистанционное обучение, заочное обучение

Существует распространенное мнение, что дистанционное обучение
(ДО) является разновидностью заочного. В принципе, это мнение
справедливо, так как студент получает необходимые знания, не
находясь постоянно в стенах вуза . Однако дистанционное обучение
существенно отличается от традиционной заочной формы . Под ДО
понимается комплекс образовательных услуг, предоставляемых с
помощью специализированной информационно-образовательной среды
на любом расстоянии от учебного учреждения. Информационно-
образовательная среда ДО представляет собой системно организованную

совокупность средств передачи информационных ресурсов ,
программного и организационно-методического обеспечения ,
ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей.
Это новая форма организации учебного процесса , базирующаяся на
принципах самостоятельного обучения. Студенты в основном, а часто
и полностью, отдалены от преподавателя в пространстве и времени,
однако они в идеале имеют возможность в любой момент поддерживать
диалог с помощью средств телекоммуникаций. Одной из характерных
черт этого вида обучения является его гибкость. Студенты в основном
не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а
работают в удобное для них время, в удобном месте и в удобном
темпе. Это является неоспоримым преимуществом для лиц, которые
не могут или не хотят изменять привычный уклад жизни. Все студенты
при этом могут достичь одних и тех же результатов , но с разной
временной затратой. ДО, базирующееся на самостоятельной работе
студентов, безусловно, требует от них высокой организованности. Каждый
при этом может учиться столько, сколько ему необходимо для усвоения
материала и получения необходимых зачетов по выбранным курсам. В
основу программ ДО положен модульный принцип. Весь курс (по аналогии
с используемой Болонской системой) состоит из отдельных независимых
модулей, формирующих учебную программу. Это позволяет проводить
эффективное тестирование студентов на каждом этапе обучения, а также
подбирать индивидуальную программу для каждого из них. Представление
информации в ДО осуществляется в виде печатных учебно-методических
материалов, электронных материалов (электронные учебники, библиотеки,
базы данных), аудио-, видеопродукции и телевизионных передач.
Необходимо помнить о том, что обучение в любом случае должно быть
эффективным, будь-то очное, заочное или дистанционное. Поэтому
развитие ДО как нового направления не может не сталкиваться с
некоторыми проблемами. Во-первых, это проблема эквивалентности курсов
ДО, признание программ обучения и дипломов. Во-вторых, проблема
коммуникации. Особенно это характерно для стран, в том числе и Украины,
где уровень развития телекоммуникационных технологий заметно отстаёт
от развитых западных стран. Это, безусловно, сказывается на качестве
услуг, а иногда может сделать невозможным сам процесс обучения. В-
третьих, вопрос качества курсов, программного обеспечения и
образовательных стандартов. В настоящее время, к сожалению, еще нет
достаточного количества наработанных методик ДО, системного обучения
преподавательского состава. Эти обстоятельства, на наш взгляд, не
позволяют поставить цельную систему ДО в противовес очному или
заочному видам. На повестке дня может стоять поэтапное поступательное
использование элементов ДО в традиционных формах обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ И РЕЙТИНГА

И СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Приходько А.Б., Емец Т.И.

Запорожский государственный медицинский университет
Контроль качества учебного процесса обязан быть прозрачным и

доступным. Но система оценивания знаний на каждом занятии, состав-
ляющем модуль, сложная и требует от преподавателя слишком много
времени. Преподаватель должен опросить всех студентов , выставить
традиционные оценки в журнал, перевести их в баллы. Причем, баллы
для каждого модуля разные, согласно количеству тем в модуле. Все
это необходимо дублировать в ведомости, которая передается в деканат.
Это отбирает время занятия. После окончания модуля преподавателю
необходимо подсчитать количество полученных баллов каждым
студентом . Количество баллов по модулю - 200, из которых: 120 -
сумма баллов всех занятий, 80 - итог. Например, преподаватель
кафедры  медицинской биологии имеет 10 групп по 17 студентов.
Первый модуль состоит из 9 занятий - 8 практических и итога. Пятерка
оценивается в 15  баллов,  "4"  -  в 10  баллов,  "3"  -  в 5.  Таким образом,
преподаватель должен провести элементарных арифметических
действий: 10х17х9=1530. При таком количестве часто встречаются
ошибки, да и проверить полученные баллы студенту тяжело . Далее,
когда сданы все модули, выставляется оценка, и на основании рейтинга
студентов  10% наилучших имеют "А", потом  "В" и т.д. Провести
такие  сложные расчеты для всех студентов факультета, без применения
компьютера, практически невозможно. Для этого используют
электронную таблицу MS Office Excel.

Наше предложение - использовать такую таблицу изначально,
вместо журнала группы с баллами. Преподаватель ведет журнал только
с традиционными оценками и раз в неделю заполняет электронный
журнал, внося оценки и пропуски занятий. Электронный журнал имеет
вид таблицы Excel. В строках таблицы - данные студентов. В столбцах,
которые заполняются преподавателем, номер группы; фамилия и имя
студента; традиционные оценки; баллы за итог. Заполняются
автоматически: балл за каждое занятие, сумма баллов занятий, оценка
за итог, сумма баллов за модуль, оценка за модуль , количество "2",
количество "нб", среднее арифметическое баллов за модули.

Использование электронного журнала даст возможность:

- экономить время преподавателя, освободив его от рутинных
арифметических подсчетов;

- избежать ошибок во время начисления баллов;
- упростить систему контроля заведующим кафедрой и деканатом

"2" и "нб" (например: "автофильтр" - показать учеников,
которые имеют больше 3 "нб");

- контролировать текущее количество задолженностей в любое
время;

- показать текущий рейтинг каждого студента в любое время
(столбец "сумма баллов" - сортировать);

- сделать процесс оценки знаний и умений прозрачным и доступным.

alex.33@mail.ru

УДК 614.23:378(07)
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО  ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЛІКАРІВ

Шаповал С.Д., Дмитрієва С.Н., Одринський В.А., Ралко Т.О.
Запорізька медична академія післядипломної освіти

Ключові слова: дистанційне навчання, післядипломна освіта, безперервний
професійний розвиток лікарів

Безперервний професійний розвиток (БПР) є якісно новим підходом
до організації навчання лікарів і підвищення їх професійного рівня , а
також відповіддю на вимоги часу. Інформаційний вибух призвів до
появи нових форм і методів навчання, без яких неможливо забезпечити
професійну компетентність на достатньому рівні.

Дистанційна освіта (ДО) вважається найперспективнішим напрям-
ком організаційно-методичного забезпечення БПР. Передумовами
розвитку ДО є нові можливості , які дав розвиток інформаційних
технологій у світі, та  обмеження, що існують у традиційних формах
навчання. В основу ДО покладена концепція самостійної інтерактивної
роботи лікаря зі спеціально розробленими навчальними матеріалами
та максимальне використання сучасних інформаційних технологій.

Відомі переваги ДО: гнучкість (лікарі навчаються у зручний для
себе час, у зручному місці та темпі); модульність (з набору незалежних
курсів-модулів лікар може сформувати індивідуальну навчальну
програму);  паралельність (навчання здійснюється одночасно з
професійною діяльністю);  практичність (лікар має можливість
застосовувати отримані відомості на практиці вже в процесі навчання);
адаптивність (можливість швидкого оновлення навчального матеріалу

©Приходько А.Б., Емец Т.И. © Шаповал С.Д., Дмитрієва С.Н., Одринський В.А., Ралко Т.О.
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відповідно до  останніх даних); велика аудиторія (одночасне звернення
до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості слухачів ,
спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку між собою та
з викладачами); економічність (ефективне використання навчальних
площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення
інформації, зниження витрат на підготовку фахівців); технологічність
(використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних
технологій); соціальна рівність (рівні можливості одержання освіти
незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу);
інтернаціональність (можливість навчатись у закладах іноземних
держав); нова роль викладача та позитивний вплив на лікаря-слухача
за рахунок підвищення творчого та інтелектуального потенціалу
людини, самоорганізації, прагнення до знань, вміння самостійно
приймати відповідальні рішення.

Вищенаведені характеристики ДО створюють унікальні можливості
для використання її як складової БПР лікарів ,  а її практичне
впровадження в систему охорони здоров'я України є лише питанням
часу.

В Запорізькій медичній академії післядипломної освіти реалізується
програма впровадження дистанційного навчання (ДН) у підготовку
лікарів. Дистанційні технології  використовуються в реалізації проекту
зі створення та функціонування системи самонавчання викладачів
академії ,  впроваджуються елементи ДО при організації циклів
тематичного удосконалення лікарів.  На кафедрах ЗМАПО розроблено
та удосконалюється методичне забезпечення щодо використання
дистанційних модулів при організації очно-заочних циклів післядип-
ломної підготовки лікарів. Інформаційно-аналітичний відділ академії
проводить моніторинг впровадження технологій ДО в педагогічну
практику  ЗМАПО.

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного
суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в
Україні, вимагають суттєвих змін в системі професійної підготовки
працівників охорони здоров'я. Дистанційне навчання є найперспек-
тивнішою технологією щодо формування системи інтенсивного
самонавчання медичних спеціалістів на етапах післядипломної освіти
та безперервного професійного розвитку лікарів в умовах сучасного
ринку стандартизованих освітніх послуг.

zmapo@mail.zp.ua

УДК 371.134:615.1
РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ

Давтян Л.Л.
Национальная медицинская академия последипломного образования

им . П.Л.Шупика
Ключевые слова: управление производством, информация, технология,

коммуникация, знания, техническое решение

Современный уровень развития производства диктует новые
требования к подходам в управлении производством , что является
важнейшим фактором функционирования и развития организации.

Для принятия обоснованных управленческих решений важным
звеном в системе является информационное обеспечение - сбор,
переработка, взаимный обмен и передача информации, которые
осуществляются на базе технико-коммуникационных средств связи.

Научно-техническая информация является непрерывно попол-
няемым потенциалом знаний и технических решений и служит осно-
вой для принятия соответствующих решений.  Необходимо отметить,
что, основываясь на общих научно-методических принципах ,
содержание конкретной информации определяется потребностями
управленческих звеньев и вырабатываемых управленческих решений.
Существуют определенные требования к информации: краткость,
четкость и своевременность  (по качеству); точность и достоверность
(по целенаправленности). Прием и передача информации осуществ-
ляется при помощи информационных технологий, которые позволяют
сократить время, требуемое на подготовку конкретных проектов ,
уменьшить непроизводительные затраты, исключить возможность
появления ошибок в документации. Следовательно, информационные
технологии несут в себе огромные потенциальные возможности,
благодаря которым можно оптимизировать управленческий процесс.

k-minf05@nmapo.edu.ua

УДК 378.146.27:613
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГ-ТЕСТОВОЙ ФОРМЫ

ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ГИГИЕНЕ
Пазынич В.М., Рудай В.В., Сушко Ю.Д., Севальнев А.И.,

Торгун В.П., Федорченко Р.А.
Запорожский государственный медицинский университет

В последние годы ведется постоянный поиск более совершенных
форм текущего и итогового контроля знаний студентов .

При этом тестирование находит все большее применение в
© ©Давтян Л.Л . Пазынич В.М., Рудай В.В., Сушко Ю.Д., Севальнев А.И. и др.
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повседневной педагогической практике современного вуза . Это
положение касается как проведения проверки уровня знаний студентов,
так и их обучения на основе тестовых тематических блоков. Преиму-
щество отдается усовершенствованию методик компьютерного
тестирования студентов. В то же время, введение положений Болонской
декларации [1] предполагает использование, наряду с компьютерными
тестовими  программами, письменную сдачу тестовых заданий: Крок-
1 и Крок-2. Результаты письменных тестовых работ в этом случае
являются оценкой уровня знаний отдельных студентов как предвари-
тельный этап перед государственными экзаменами (Крок-2).

Начиная с 2004 года , на кафедре общей гигиены и экологии
переводной экзамен студентов 4-го курса медицинского факультета
проводится в письменной форме.

В 2004 г. был проведен письменный экзамен по единым билетам из
3-х вариантов для всего курса одновременно.  При этом,  в отличие от
устной формы, которая охватывает полный курс предмета в 40-70 билетах,
все студенты отвечали на одни и те же вопросы, потому не исключалась
возможность использования шпаргалок и переписывания друг у друга.

В 2005 г. проведен письменный тестовый экзамен из 3-х вариантов
по 100 тестов. В 2006 и 2007 годах - письменный тестовый экзамен
из 6-ти вариантов по 200 тестов в каждом.

Тесты разработаны на кафедре в соответствии со стандартными
формами Всеукраинского центра тестирования (г.Киев).

Каждый тест имел только один правильный ответ из пяти. Цифровое
обозначение вариантов тестовых заданий было заменено на буквенное.

При выведении экзаменационных оценок учитывались результаты
тестирования на экзамене и рейтинговая оценка за учебный год.
Экзаменационные оценки выставлялись по традиционной четырехбаль-
ной системе: "5", "4", "3", "2", для чего расчитывались коридоры их в
баллах по рейтинговой и в процентах по тестовой системам по обще-
принятым методикам .

Результаты проведенных экзаменов представлены в таблице .
Таблица

Анализ зимней экзаменационной сессии за  2003/04 - 2006/2007
учебные годы по 4 курсу медицинского факультета

Как следует из приведенной таблицы, анализ экзаменационных
сессий показал,  что как в структуре оценок,  так и в итоговых средних
показателях имеются некоторые различия. Прежде всего, обращает
на себя внимание более низкий средний балл по письменному экзамену
и самая низкая качественная успеваемость при наболее высоком
проценте удовлетворительных оценок (2004 г.). Вероятно, по вопросам
единого билета не все студенты были хорошо подготовлены. В тестовых
же задачах (200 тестов) были представлены вопросы по всему курсу
гигиены, что значительно расширило возможности получения
правильных ответов. Не последюю роль сыграла и подготовка студентов
к экзаменам. Наряду с тем , что в течении учебного года проводился
компьютерный тестовый контроль итоговых занятий, студентам для
подготовки к экзамену была представлена в электронном виде база
данных из 3000 тестов.

Оценивая положительные стороны тестовой формы экзаменов ,
необходимо отметить, что она носит скрининговый характер и не дает
возможности более глубокой проверки знаний по сравнению с устной
формой проведения экзамена . Несмотря на то, что результаты
тестированных экзаменов последних двух лет практически совпадали
с рейтинговой оценкой, не представлялось возможным выявить ,
насколько у студента усвоилась профилактическая форма мышления
на основании изучения всего курса гигиены . Также исключается
возможность проверки практических навыков, что очень важно при
подготовке к государственному практически ориентированному
экзамену в соответствии с приказом МЗ Украины № 53.  В связи с
этим совершенствование рейтинговой системы оценки знаний студентов
приобретает все большее значение.

ruday@inbox.ru

УДК :378.147:[681.3:002.513.5]:547
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ INTERNET -  БАЗ ДАННЫХ  ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Варинский Б.А., Петренко В.В., Дерюгина Л.И., Дочинец Д.И.
Запорожский государственный медицинский университет

Стремительное развитие аналитической химии, а также интеграция
в   Европейскую систему образования  требует введения в учебный
процесс новых разделов по инструментализации качественного анализа,
особенно анализа органических соединений  с применением   масс-
спектрометрии, ИК- и  КР-спектроскопии, спектроскопии в УФ- и

Результаты экзамена
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2003/04 251 13,36% 32,39% 53,44% 0,81% 1,2% 3,58 97,9
Качественная
успеваемость

45,75% письменный экзамен

2004/05 262 31,7% 49,2% 13,8% 3,8% 1,5% 4,04 94,7
Качественная
успеваемость

80,9% тестовый письменный екзамен

2005/06 281 9,56% 56,58% 29,18% 4,27% - 3,72 91,8
Качественная
успеваемость

66,54% тестовый письменный екзамен

2006/07 265 14,71% 61,89% 21,89% 1,51% 3,99% 3,9 94,5
Качественная успеваемость 76,6% тестовый письменный экзамен
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видимой области, хроматографических методов , которые  широко
применяются в фармакопеях различных стран для идентификации
лекарственных средств. Мы ознакомились с некоторыми  программами
европейских университетов по подготовке магистров фармации в
контексте КМСОУП, например, в университете Регенсбург (Германия)
в курсе инструментальных методов анализа подробно изучаются
указанные методы и  базы данных.

Одним из наиболее интересных ресурсов  In ternet  является
бесплатная база NIST (Национальный институт стандартов и техноло-
гий США).   Она содержит информацию о масс-спектрах, ИК-, УФ-,
видимой области, хроматографические характеристики различных
веществ. Ее можно рекомендовать для применения в учебном процессе
(http://webbook.nist.gov). В качестве учебного пособия можно
использовать уникальную монографию российских ученых: Вершинин
В.И. , Дерендяев Б.Г . , Лебедев К.С. Компьютерная идентификация
органических соединений. -  М.: Наука, 2002 - с. 182.

varinskij@zsmu.zp.ua
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ В СФЕРІ НАВЧАННЯ

Давтян Л.Л., Корытнюк О.Я., Дульцева О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика
Ключові слова: процес,  інформатизація,  мислення,  навчання,  інформаційні

п о т о к и

В процесі безперервної інтелектуалізації нашого суспільства і
розвитку системи навчання особливе місце займають інформаційні
технології. Їх широке застосування в самих різних сферах діяльності
людини передбачає доцільним набуття навиків роботи з ними на
самих ранніх етапах навчання і пізнання.

Одним із об`єктів процесу інформатизації, що потребує ретельної
доробки інформаційних технологій, є наука та система освіти.
Застосування сучасних інформаційних технологій направлено на
підвищення рівня і якості підготовки спеціалістів і вирішення
наступних задач:  розвиток системності мислення; підтримка
пізнавальної діяльності людини в придбанні знань , розвитку та
закріпленні навиків і вмінь; індивідуалізація учбового процессу при
збереженні його цілісності. Реалізація цих задач потребує розробки
єдиної методологічної основи застосування інформаційних технологій
в процесі освіти і навчання: створення мереж телекомунікацій і
підтримки інформаційних потоків в них, створення та супровід банків

даних й баз знань, експертна оцінка та ін.
Труднощі при впровадженні інформаційних технологій можуть бути

усунені за рахунок формування законодавчої бази та створення творчих
колективів-ідеологів з приоритетності дистанційної форми навчання.
У системі навчання післядипломної освіти йде не тільки активне
засвоєння інформаційних технологій, але й системний підхід до їх
впровадження в учбовий процес. Яскравим прикладом є міжнародна
конференція з проблем безперервного професійного розвитку лікарів і
провізорів ,  яка пройшла в НМАПО імені П.Л.Шупика в м.  Києві в
лютому 2007 року, що наочно показала можливості одночасної участі
різних ВНЗ (Харків, Запоріжжя, Луганськ, Донецьк, Симферопіль) в
отриманні інформації на основі дистанційної форми передачі .

k-minf05@nmapo.edu.ua
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО СКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМИ
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Кандибей К.І.
Запорізький державний медичний університет

Ключові слова: ліцензійний інтегрований іспит,  комп'ютерне дистанційне
т е с т у ва ння .

Вища фармацевтична освіта встановлює вимоги до змісту, обсягу і
рівня освітньої та фахової підготовки і є основою оцінки освітнього
та освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця,  його професійної
компетентності незалежно від форм одержання освіти (очно або заочно)
в університеті. Указом Президента України від 07.12.2000 р.
за № 1313/2000 передбачено "запровадження системи ліцензійних
інтегрованих іспитів у вищих медичних навчальних закладах ,
незалежно від їх підпорядкування , для уніфікованого контролю за
якістю підготовки фахівців для сфери охорони здоров'я".

Протягом останніх років на фармацевтичному факультеті проводи-
лись державні іспити Українським центром тестування після третього
курсу та перед кваліфікаційними іспитами на п'ятому курсі у статусі
пілотних з метою апробації технології та методології проведення .
Тестові іспити проводяться на факультеті відповідно до Положення
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом
МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251. З 2007 року тестові іспити
на фармацевтичному факультеті набувають статусу ліцензійних.  З
метою вдосконалення підготовки студентів у Запорізькому державному
медичному університеті створено навчальний посібник для підготовки

© Давтян Л.Л., Корытнюк О.Я., Дульцева О.В. © Кандибей К.І .
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до ліцензійного іспиту "КРОК-1. Фармація". Посібник розраховано
на студентів , які вивчають фармацевтичні та медичні науки та
готуються до складання тестового іспиту "КРОК-1. Фармація".
Посібник дозволяє орієнтовно визначити вміння застосування набу-
тих знань та навичок у вищих медичних навчальних закладах
відповідно до навчального плану зі спеціальності "Фармація".

До посібника включено тестові завдання, які згруповані за основ-
ними предметами: неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія,
фізична та колоїдна хімія,  біологічна хімія,  ботаніка ,  нормальна
фізіологія, патологічна фізіологія, мікробіологія.

Робота студентів з тестовими завданнями дає можливість в короткий
термін покращити підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту
шляхом привернення уваги до незрозумілих та слабких місць у
підготовці студента, але не враховує можливості дистанційної форми
тестування - це, насамперед, гнучкість, модульність, а також нову роль
викладача і бажання студента до самовдосконалення.   Викладач на
факультеті повинен стати координатором, консультантом під час
аналізу проведеного студентом тестування. Дистанційне тестування
є технологією, яка базується на застосуванні традиційних та інновацій-
них засобів і форм навчання,  що використовують комп'ютерні та
телекомунікаційні технології. Тому володіння викладачем технологією
дистанційного тестування, а саме - сукупністю методів, форм і засобів
взаємодії зі студентом у процесі самостійного , всебічного контролю
засвоєння певного матеріалу під час тестування, надає змогу своєчасно
корегувати підготовку до ліцензійного іспиту шляхом забезпечення
уніфікації змісту, орієнтації технологій дистанційного тестування на
велику кількість студентів, а також сприяє  більш ефективному
використанню існуючих навчальних площ і технічних засобів . Від
успішності контакту “викладач - студент” з урахуванням особливостей
останнього та застосуванням до нього відповідних методів навчання,
буде залежати успіх комп'ютерного дистанційного тестування.
Студенти, що потребують систематичного вдосконалення своїх знань,
зможуть працювати над тестовими завданнями у зручний для себе
час, у зручному темпі . Розбивка тестових завдань по окремим
предметам (модулям) надасть змогу критично підійти  до своїх знань
з предмету та приділити увагу цьому предмету у більшій мірі.

Запровадження дистанційної форми тестування для підготовки до
ліцензійних тестових іспитів КРОК-1 "Фармація" поряд з класичною
формою, використанням тестових завдань з посібника, надасть змогу
вести самостійну підготовку до ліцензійного іспиту студенту протягом
всього учбового року.

kandybey@zsmu.zp.ua
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Запорожский государственный медицинский университет
Актуальность. В связи с экспансией положений Болонской деклара-

ции [2] впервые в 2004/05 учебном году на нашей кафедре переводной
экзамен студентов 4-го курса медицинского факультета проводился в
виде письменного тестирования. За основу взяты стандартные формы,
разработанные Всеукраинским центром тестирования (г.Киев).
Каждый из  3-х вариантов экзаменационных заданий включал  100
ситуационных задач с одним правильным из пяти предложенных
решений. Задания раздавались непосредственно перед проведением
экзамена таким образом,  чтобы у двух сидящих рядом студентов не
было одинаковых вариантов. Тем не менее, любой студент при желании
мог обратить внимание, кому из его однокурсников достался подобный
вариант.

Следует признать, что первый опыт проведения переводного
экзамена на основе письменного тестирования студентов был не совсем
удачным .  Проверка тестовых заданий показала ,  что  процент
правильных ответов , в интервале 90-100%, отмечается более в 95%
студенческих работ. Элементарный статистический анализ показывал
крайне низкий разброс данных , стандартное среднеквадратическое
отклонение составило 0,5%. Это обстоятельство не позволяло
построить рекомендуемые "оценочные коридоры" ("5","4","3","2") и
адекватно оценить уровень знаний студентов [1]. Поэтому при
выставлении окончательной экзаменационной оценки переводного
экзамена студентам  4-го курса медицинского факультета в 2004/05
учебном году решающее значение имел рейтинг их успеваемости по
двум семестрам.

Основная часть. В последующих 2005/06-2006/07 учебных годах
методика проведения письменного тестового экзамена была
видоизменена . В её основу по-прежнему были положены формы
стандартных тестовых заданий, но количество вариантов было
увеличено вдвое, т.е. 6 вариантов по 200 тестовых задач в каждом.
Вместо обычного цифрового обозначения вариантов (1-й, 2-й, 3-й и
т.д.) тестовых заданий было предложено буквенное. Так, каждый из
6-ти  вариантов обозначался одной из букв латинского алфавита
(ключевой буквой), например: 1-й - Р; 2-й - В; 3-й - Т; 4-й - H; 5-й -
W; 6-й - S (табл. 1).

© Рудай В.В.
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Таблица 1.
Выбор 6-ти ключевых букв для обозначения вариантов тестов

(ключевые буквы отмечены жирным шрифтом)

Из таблицы видно, что буквы были выбраны случайным образом,
хотя для упрощения работы можно использовать ассоциативный
фактор (например: Т - Третий вариант и т.д.).

Остальные буквы латинского алфавита использовались для создания
четырёхзначной буквенной аббревиатуры по каждому из вариантов и
не несли в себе никакой информационной нагрузки. Таким образом,
название 1-го варианта контрольной работы могло иметь вид: RPAN,
QDLP, AOPZ, PMXU, ERAP;  2-го варианта, соответственно: NBVF,
BYJC, LKOB, CFBN, AZBE и т.д.; 5-го варианта: QDLW, AOWZ, QDLW,
AOWZ,  WYJC  и т.д.  Порядковый номер ключевой буквы в
четырёхзначной буквенной аббревиатуре каждый раз менялся и не
мог служить подсказкой для поиска однотипных вариантов. Таким
образом, полностью исключалась (минимизировалась) возможность
списывания студентами друг у друга. В тоже время, преподавателю не
составляло труда идентифицировать различные варианты  (при их
сортировке и проверке). При периодическом (ежегодном) проведении
тестового контроля в названии варианта ключевую букву целесообразно
менять. Итоги проверки письменных тестовых работ с учётом
вышеизложенных дополнений представлены в табл . 2.

Полученные результаты. Из таблицы видно, что в 2005/06 и в
2006/07 учебных годах количество тестов , решенных на 95-100%,
составило 14,12% и 9,46%. В интервале 94,5-85% правильных
ответов находится 57,62% и 60,98% работ соответственно.

Таблица 2.
Результаты тестирования студентов 4-го курса в период сессии

2005/06 и 2006/07 учебного года

Интервал правильных ответов 75-84,5% содержался по 51 в работе,
что в 2005/06 и 2006/07 учебных годах составило 18,95% и 19,31%.
Тестовые задания с процентом правильных ответов менее 74,5% за
2005/06 учебный год - 9,29%, за 2006/07 учебный год -10,22%.
Достаточно широкий разброс процентных интервалов правильно
решенных тестовых заданий, стандартное отклонение составило 9,49%
и 8,82%, свидетельствует как об удачном использовании данного
методического подхода (замена цифрового обозначения варианта на
буквенную аббревиатуру), так и о валидности  самих тестовых  заданий
[1]. Следует также отметить, что результаты тестирования студентов
4-го курса медицинского факультета в период зимних сессии 2005/06
- 2006/07 учебных годов , проведенные по новой методике, лучше
согласовывались с данными рейтинга успеваемости студентов по
итогам обучения в течении двух семестров.

Вывод: Алгоритм новшества прост, нагляден, эффективен, может
быть легко повторим и адаптирован любым подразделением высшего
учебного заведения.
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На виконання указу Президента України №186/93 "Про державну

політику інформатизації" від 31.05.93 р. та постанов Кабінету міністрів
України № 605 про "Питання інформатизації" від 31.08.94 р.
розроблена державна програма інформатизації охорони здоров'я
України на 2006 - 2010 р.р . Програма враховує різноманітні
напрацювання в цій галузі науки. Значна увага приділена розвитку

A B C D E F
G H J K L M
N O P R S T
U V W X Y Z

Уч.годы 2005/06 2006/07
кол-во работ 269 264

% правильных ответов, ср.значн. 86,78 86,25
станд. отклонение (%) 9,49 8,82

95-100% 38 работ – 14,12% 25 работ – 9,46%
85 - 94,5% 155 работ – 57,62% 161 работ – 60,98%
75-84,5% 51 работ – 18,95% 51 работ – 19,31%

ин
те

рв
ал

ы

менее 74,5% 25 работ – 9,29% 27 работ – 10,22%

© Руденко В.В., Коритнюк Р.С., Давтян Л.Л., Торхова Т.В., Власенко І.О.
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інформаційних технологій в фармації. Для цього необхідно впровадити:
інформаційну систему обліку, розподілу та контролю за використанням
лікарських препаратів і виробів медичного призначення; централізовану
базу інформації про неефективну фармакотерапію лікарськими засобами
(ЛЗ) та їх побічні дії, про наявність неякісних та фальсифікованих
ЛЗ, про призначення та використання основних ЛЗ та їх доступність;
централізовану базу інформації - перелік закладів освіти, які готують
фахівців, займаються підвищенням кваліфікації; державних установ;
підприємств-виробників; аптечних мереж та ін. Програма передбачає
розробку та впровадження системи електронного документообігу і
управління фармацевтичною сферою, моніторинг лабораторій з контролю
якості ЛЗ,  виробів медичного призначення і парафармацевтичної
продукції, а також зовнішній моніторинг якості ЛЗ, що виробляються
в Україні.

Для виконання всіх завдань, передбачених Програмою, необхідно
створити загальнодержавний центр сертифікації програмних продуктів,
що унеможливить використання на ринку неякісних та неліцензованих
програмних продуктів. Впровадження нових інформаційних технологій
дозволить фармацевтичній галузі вийти на новий якісний рівень.

k-minf05@nmapo.edu.ua

УДК :378.147:681.3.066
УПРОВАДЖЕННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА
Рибалко Л.С.

Харківський національний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди

Ключові слова: моніторинг,  акмеологічність,  професійна підготовка .

Сучасний процес професійної підготовки майбутнього спеціаліста
потребує певних змін, які б розкривали можливості розвитку
особистості . Метою дослідження є виявлення можливостей впровад-
ження акмеологічного моніторингу в процесі підготовки майбутнього
спеціаліста . Акмеологічний моніторинг  - це відстеження змін, які
відбуваються в особистості, розвиток акмеологічності, прогнозування
руху особистості до самовдосконалення , саморозвитку. Він виконує
функції - діагностичну, зворотного зв'язку, інформаційну, конструктивну,
оцінювальну, прогностичну, профілактичну, стимулюючу. Із проведеного
дослідження необхідно зробити висновки:

1. Акмеологічність необхідно розглядати як здібність майбутнього
спеціаліста набувати стійкі вміння досягати оптимальної вершини
особистісно-професійного розвитку не тільки в процесі професійної

підготовки, але й підтримувати рівень сформованості цих умінь на
протязі всього життя.

2. Акмеологічність майбутнього спеціаліста потрібно виявляти і
формувати, на що спрямований акмеологічний моніторинг.

3. Показниками акмеологічності є орієнтація в часі,  підтримка
(автономність), цінність як ціннісні орієнтації і гнучкість поведінки,
почуття як сенситивність до себе і спонтанність, самосприймання, погляд
на природу людини (концепція людини) як уявлення про природу
людини і синергію, міжособистісна чутливість як прийняття агресії і
контактність, творче ставлення до пізнання як пізнавальної потреби і
креативність.

4. Етапами проведення акмеологічного моніторингу є діагностичний,
корекційний, оцінки досягнутих результатів . Діагностичний етап
передбачав виявлення акмеологічності за допомогою різних методик,
наприклад, САТ. Корекційний етап передбачав виявлення і визначення
змісту підтримки, розвитку особистості майбутнього спеціаліста .
Студентам подобається брати участь в акмеологічних тренінгах,  у
створенні проектів.

5. Результатом акмеологічного моніторингу є акмеограма конкрет-
ного майбутнього спеціаліста ,  яка відображає побудову траєкторії
його особистісно-професійного розвитку.

Вважаємо, що упровадження акмеологічного моніторингу в процесі
підготовки майбутнього спеціаліста є перспективним, бо сприяє
формуванню акмеологічності майбутнього спеціаліста, його самореалізації.

УДК: 378.147.43:681.3]-056.26
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИТАЛИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Сазанова И.А., Стойков В.Г., Гандзюк А.Д.
Запорожский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы физического воспитания студентов,
отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
обусловлена тесной связью между физической подготовленностью и
общем состоянием здоровья.

Известно, что выполнения физических упражнений, повышение
двигательной активности самым непосредственным образом оказы-
вают оздоровительное влияние на организм человека. Особое значение
приобретают физические упражнения для студентов с отклонением в
состоянии здоровья. Важно проводить занятия не только в рамках
учебного процесса по физическому воспитанию, но и организовать

© ©Рибалко Л.С. Сазанова И.А., Стойков В.Г., Гандзюк А.Д.
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самостоятельные занятия во избежание образования "порочного круга",
когда двигательная недостаточность приводит к ухудшению функци-
онального состояния и нарушению способности выполнять физические
нагрузки, столь необходимые для достижения оздоровительного эффекта.
Свидетельством тому является факт, что более 50% студентов специальной
медицинской группы имеют низкий уровень кондиционной физической
подготовленности. Так, Семёнов Л.А., Шлыков П.В. (2005) предлагают
применять индивидуальные коррекционные программы, обеспечивающие
существенное повышение физической работоспособности, здоровья и
способствующие улучшению психоэмоционального состояния и повышению
теоретической грамотности.

Занятия в специальной медицинской группе в рамках учебного
процесса, по мнению Виленской Т.Е. и Кудаева Э.А. (2005), не решают
основных задач двигательной реабилитации студентов с патологией
опорно-двигательного аппарата , дыхательной и сердечно-сосудистой
системы.

Таковым на наш взгляд может быть создание специализированных
реабилитационных программ дистанционного обучения студентов. Такие
программы могут решать две основные задачи: оздоровительную и
специализированную двигательную и функциональную реабилитацию.

На сайте кафедры физического воспитания и здоровья Запорожского
медицинского университета были размещены примерные комплексы
занятий лечебной гимнастикой:

- при заболевании бронхиальной астмой (средней степени тяжести);
- при заболевании сколиозом II степени;
- при заболевании патологией сердечно-сосудистой системы.
Комплексы оздоровительно-реабилитационных программ дистан-

ционного обучения по этим заболеваниям включают в себя основные
дидактические принципы, которые имеют подготовительную, основную
и заключительную часть занятия. В программах дается исходное
положение, описание упражнений, дозировка и методические указания.
Студенты в процессе самостоятельных занятий ведут дневник само-
контроля, где регистрируют уровень функционального состояния орга-
низма . В дневнике ведётся учёт регулярности занятий, проведение
самомассажа, закаливающих процедур. В структуре выполнения самого
комплекса упражнений функциональный контроль ведётся посредст-
вом измерения ЧСС до занятия, после подготовительной части, после
основной части, после заключительной части и спустя 10 мин. после
окончания занятия.

Кроме того, функциональное состояние в течение суток контроли-
руется путём измерения ЧСС утром в покое и вечером . Отмечается:

сон (хороший, плохой); аппетит  (хороший, плохой); самочувствие
(вялость , слабость, апатия, раздражительность , бодрость), а также
желание заниматься, питание и отклонение от режима.

Для контроля за уровнем физической подготовленности были
использованы контрольные нормативы, характеризующие основные
двигательные качества. По результатам тестирования былиа проведена
сравнительная характеристика уровня физической подготовленности
на протяжении учебного года.

Результаты педагогического эксперимента представлены в таблице №1.
Таблица№1

Исследуемые показатели и контрольные нормативы физической
подготовленности студентов специальной медицинской группы

в динамике учебного года.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
специализированные оздоровительно-реабилитационные программы
дистанционного обучения студентов специальной медицинской группы
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сер-
дечно-сосудистой системы имеют положительную динамику на
функциональное состояние и физическую работоспособность студентов.

Так же следует отметить, что специализированные оздоровительно-
реабиталитационные программы дистанционного обучения необходимы
для коррекции поддержания занятий по физическому воспитанию с учётом
функциональных возможностей организма студентов, для составления
адекватных нормативных требований, выявления особенностей
адаптационных реакций у студентов специальной медицинской группы.

При заболевании
бронхиальной асмой
(ср. степень тяжести)

При заболевании ско-
лиозом (II степень)

При заболевании
сердечно-

сосудистой сис-
темы

№
п/п Показатели

Начало
года Конец года Начало года Конец года Начало

года
Конец
года

1. Бег 100 м » м 16,2
» ж 18,5

» 16,0
» 18,1

» 15,5
» 18,21

» 15,2
» 17,9

» 16,4
» 19,0

» 16,9
» 18,5

2. Прыжки в длину с
места (см)

м195
ж 165

200
167

205
170

207
172

190
160

197
165

3. Подтягивание (м) м8 10-10-12 8 10
4. Сгибание -

разгибание рук в
упоре лёжа (ж)

ж 10 12 12 14 8 10

5. ЧСС в покое уд/мин м ж
80/82 78/80 76/78 74/76 80/78 78/76

6. ЧСС после 20
присед.

м ж на 70%
больше

на 50%
больше

на 70%
больше
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