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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма передбачає післядипломну підготовку молодших медичних 
спеціалістів з відривом від професійної діяльності і розрахована на 72 години.

Метою програми є удосконалення існуючої теоретичної і практичної бази 
знань по сучасній обчислювальній техніці у молодших медичних спеціалістів і 
формування в них теоретичної бази знань з інформаційних технологій, умінь і 
навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних 
технологій в подальшій практичній діяльності.

До навчальної програми ввійшли найпоширеніші питання сучасних 
комп’ютерних технологій, пов’язаних з медико-біологічними, клінічними та 
профілактичними проблемами.

Після вивчення дисципліни слухачі повинні знати:
—  структуру інформаційної системи;
— принципи будови та роботи комп’ютера;
— основні функціональні пристрої ПК;
—  класифікацію комп’ютерних мереж;
—  класифікацію програмного забезпечення;
—  основи роботи з операційною системою \¥ іпсіо\¥5;
—  системи опрацювання текстів;
—  системи опрацювання електронних таблиць;
—  системи підготовки презентацій;
—  можливості використання основних послуг глобальної мережі;
—  медичні ресурси мережі Іпіегпеї;
—  типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я;
—  інформаційні ресурси системи охорони здоров’я.
—  МІС лікувально-профілактичних закладів;
—  сучасні комп’ютерні методи обстеження та лікування;

Слухачі повинні вміти:
—  працювати з ПК відповідно до інструкції з охорони праці, правил техніки 

безпеки та санітарно-гігієнічних норм;
—  правильно вмикати та вимикати комп’ютер, виконувати дії при зависанні 

комп’ютера;
—  створювати та зберігати текстові документи в текстовому процесорі, 

настроювати середовище користувача текстового процесора, змінювати 
параметри форматування символів, абзаців;

—  створювати та форматувати в текстовому документі таблиці довільного рівня 
складності;
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—  вводити дані у клітинки табличного процесора та редагувати їх, 
користуватись форматуванням клітинок, виконувати обчислення;

—  сортувати дані в таблиці за значенням одного чи кількох полів, 
користуватись фільтрами даних для пошуку за довільним критерієм;

—  будувати діаграми, робити елементарний статистичний аналіз даних у 
табличному процесорі;

—  створювати елементи діагностичних систем для оброблення та аналізу 
медичної документації. Заповнювати картки згідно з анкетою та друкувати 
вихідні документи;

—  створювати бази даних у заданому форматі та редагувати їх;
—  здійснювати пошук інформації в базі даних.
— розробляти структуру презентації, створювати слайди, добирати стильове 

оформлення презентації та дизайн слайдів, застосовувати основні принципи 
дизайну слайдів при створенні презентації, додавати до слайдів текст і 
зображення та налаштовувати їх параметри, додавати до об’єктів на слайдах 
анімаційні ефекти, налаштовувати анімаційні ефекти змінювання слайдів, 
зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі 
програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів;

—  здійснювати пошук інформації в мережі Іп іетеї, користуватись пошуковими 
системами, працювати з електронною поштою;

— працювати з МІС.
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Тематичний план  

із циклу удосконалення сестер медичних

«Інформаційні технології в медсестринстві»

№
з/п ТЕМА

Практичні
заняття

(кількість
годин)

1. Тема 1. Апаратне та програмне забезпечення ПК. 6

2. Тема 2. Комп’ютерні мережі. 4

3. Тема 3. Інтернет та Ооо§1е - сервіси. 4

4. Тема 4. Інформаційні технології персональної та 
колективної комунікації в медсестринстві

6

5. Тема 5. Текстовий процесор в професійній діяльності 
медичної сестри.

6

6. Тема 6. Інтегроване використання засобів спільного 
опрацювання документів в медсестринстві.

6

7. Тема 7. Використання системи обробки табличної 
інформації в роботі медичної сестри

8

8. Тема 8. Прогнозування обігу лікарських препаратів за 
допомогою електронних таблиць

8

9. Тема 9. Використання технологій баз даних для обробки 
і аналізу медичної інформації.

6

10. Тема 10. Використання програм підготовки презентацій 
для представлення даних в медсестринстві.

6

11. Тема 11. М едсестринські інформаційні системи 6

12. Тема 12. Демонстрація набутих вмінь та навичок при 
роботі з ПК. Компютерне тестування.

6

ВСЬОГО 72
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Тема 1. Апаратне та програмне забезпечення ПК

Будова персонального комп’ютера. Типи програмного забезпечення. Види 
операційних систем. Пристрої збереження інформації. Робота з файлами. 
Застосування комп’ютерів та програмного забезпечення в професійній 
діяльності медичної сестри.

Тема 2. Комп’ютерні мережі

Принципи побудови і призначення комп’ютерних мереж. Класифікація мереж. 
Топологія мереж. Сервери та робочі станції програмне забезпечення та 
протоколи. Комунікаційне обладнання для побудови мереж.

Тема 3. Інтернет та Соо§1е - сервіси

Пошук інформації і Інтернет та його оптимізація. Використання програм 
електронної пошти для відправлення та отримання повідомлень, організація 
електронних повідомлень, пересилка файлів. Робота з Соо§1е додатками. 
Збереження інформації на Ооо^іе диску.

Тема 4. Інформаційні технології персональної та колективної 
комунікації в медсестрнистві

Технічне та програмне забезпечення комунікацій. Комунікація в системі 
охорони здоров’я. Спілкування в режимі «реального часу» з метою обміну 
професійною інформацією. Основні принципи телемедицини. Відео 
конференції. Роль і місце медичної сестри в наданні гелемедичних послуг.

Тема 5. Текстовий процесор в професійній діяльності медичної сестри

Створення, редагування та кінцева підготовка текстових документів. 
Використання таблиць, зображень, стилів. Функції імпорту/експорту, друку, 
обміну з іншими програмними засобами.

Тема 6. Інтегроване використання засобів спільного опрацювання  
документів в медсестринстві

Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання 
завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу. Спільна 
робота з онлайновими документами.

Тема 7. Використання системи обробки табличної інформації в роботі 
медичної сестри

Демонстрація можливостей електронних таблиць. Організація медичної 
інформації у вигляді таблиці даних. Створення, обробка та використання 
електронних таблиць. Сортування та відбір даних за допомогою фільтрів.
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Підбиття проміжних підсумків. Введення в статистичний аналіз медичних 
даних.

Тема 8. Прогнозування обігу лікарських препаратів за допомогою  
електронних таблиць

Засоби прогнозування. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. 
Моделювання системи підтримки прийняття рішень. Розрахунок кореляційної 
залежності між медичними статистичними показниками.

Тема 9. Використання технологій баз даних для обробки і аналізу 
медичної інформації.

Комп’ютерні дані. Основні принципи проектування та роботи з базами даних. 
Кодування та класифікація. Робота з програмами медичної реєстратури та 
програмами запису (самозапису) пацієнтів на консультацію до лікаря або 
проведення обстеження. Системи обробки інформації: користувач, введення 
даних, інтерфейс користувача, обробка та представлення даних. Системи 
управління базами даних (СУБД).

Тема 10. Використання програм підготовки презентацій для 
представлення даних в медсестринстві.

Створення і редагування презентацій. Складові презентацій: слайди, сценарії, 
мультимедійні засоби. Модифікація презентацій для різних аудиторій. 
Використання ефектів візуалазації: ілюстрацій, таблиць, графіків. Режими 
відображення і демонстрації слайдів. Встановлення параметрів демонстрації 
презентацій.

Тема 11. Медсестринські інформаційні системи

Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. М едичні інформаційні 
системи. Госпітальні інформаційні системи та їх розвиток. Медичні апаратно- 
комп’ютерні системи. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту 
електронних медичних карток (ЕМК). Робота в медичній інфораційн системі 
Ореп ЕМК, Неїзі та ін. Робота в системі запису(самозапису) пацієнтів в якості 
адміністратора.

Тема12 Демонстрація набутих вмінь та навичок при роботі з ПК. 
Компютерне тестування.
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