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IT ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ 

 

У даний час фактично в усі галузі охорони здоров’я впроваджені інформаційні технології (ІТ). Завдяки цьому 

медицина набула сьогодні абсолютно нових рис. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в медичній 

теорії та практиці, пов’язаними з внесенням коректив до підготовки медичних працівників. ІТ допомагають лікарю 

проводити об’єктивну діагностику захворювань, накопичувати й ефективно використовувати отриману 

інформацію на всіх стадіях лікувального процесу і, що найважливіше для медичної науки, є неоціненними у 

науковому пізнанні. 

Основні напрями застосування сучасних інформаційних технологій наступні: 

 Медична інформаційна система – це цілий програмно-технічний комплекс, що готує і забезпечує процеси 

збирання, зберігання й обробки інформації в медицині й галузі охорони здоров’я. Це інформаційно-довідкові 

системи, електронні медичні картки, апаратно-комп’ютерні системи, автоматизовані робочі місця фахівців, 

призначені для автоматизації всього лікувально-діагностичного процесу та забезпечення інформаційної підтримки 

прийняття лікарем діагностичних і тактичних (лікувальних, організаційних та ін.) рішень, мережеві бібліотеки. 

 Телемедицина – напрямок медицини, базований на використанні телекомунікацій для адресного обміну 

медичною інформацією між спеціалістами з метою підвищення якості і доступності діагностики й лікування. 

Обов’язковою умовою адекватного обміну медичною інформацією є узгоджена підготовка медичних даних і знань 

для передачі їх каналами зв’язку. Надзвичайно важлива функція телемедицини - надання медичної допомоги в 

місці необхідності за допомогою сучасних телекомунікацій у тих випадках, коли відстань і час є критичними 

факторами. 

 Медична діагностика. Складні сучасні дослідження в медицині немислимі без застосування 

обчислювальної техніки. До таких досліджень можна віднести комп’ютерну томографію, магніторезонансну 

томографію, ультрасонографію, дослідження із застосуванням ізотопів. Кількість інформації, яка отримується при 

таких дослідженнях, людина без комп’ютера сприйняти та обробити нездатна. 

Томографія - це метод вивчення стану організму людини, при якому отримується зображення окремих тонких 

шарів (перерізів) людського організму і на їх основі конструюється повне об’ємне зображення. Томографія є 

одним із основних прикладів впровадження нових інформаційних технологій у медицині. В останні роки створені 

нові комп’ютерні програми, що дозволяють отримувати діагностичні зображення в тривимірній графіці та в 

режимі анімації. 

 Експертні системи є одним з найпоширеніших типів систем штучного інтелекту. Вони розроблялися як 

науково-дослідні інструментальні засоби і розглядалися як штучний інтелект спеціального типу, призначений для 

успішного вирішення складних завдань у вузькій предметній галузі, такій як медична діагностика захворювань. 

Експертні системи акумулюють знання фахівців у конкретних предметних галузях і тиражують цей емпіричний 

досвід для консультацій менш кваліфікованих користувачів. Експертні системи мають ряд позитивних якостей і 

переваг над людиною-експертом, а саме: сталість, легкість передавання або відтворення інформації, стійкість і 

відтворюваність результатів, вартість експлуатації. Застосування експертних систем у медицині найефективніше 

при вирішенні задач діагностики, інтерпретації даних, прогнозуванні перебігу захворювань і ускладнень, 

моніторингу перебігу захворювань і планування лікувально-діагностичного процесу. 

 Медичні апаратно-комп’ютерні системи виділяють як окремий вид експертних систем. Це медичні 

системи моніторингу за станом хворих на основі довготривалого і неперервного аналізу великого обсягу даних, що 

характеризують стан фізіологічних систем організму (ЕКГ, тиск крові, частота дихання, температурна крива, вміст 

газів у крові та в повітрі, що видихається, тощо); системи комп’ютерного аналізу даних томографії, УЗД, 

радіографії; автоматизовані системи інтенсивної терапії, біологічного зворотного зв’язку, протези та штучні 

органи, що створюються на основі мікропроцесорної технології; системи автоматизованого аналізу даних 

мікробіологічних та вірусологічних досліджень, аналізу клітин і тканин людини. 

Як приклад, заслуговує на увагу мікропроцесорна система, що виготовили вчені з Німеччини - 

мікромініатюрний імплантат у сітківку ока Argus II.  

 


