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До Концепції державної політики
інформатизації охорони здоров’я
України
Міністерство охорони здоров’я України

Сьогодні в Україні швидкими тем
пами йдуть процеси інформатизації всіх
галузей народного господарства. В умо
вах, коли Україна інтегруєтся в світовий
інформаційний простір, першечергове
значення набуває впровадження сучас
них інформаційних технологій в управ
ління охороною здоров’я, діагностичний
та лікувальний процеси, медичну науку
та освіту.
Сьогодні працюють різноманітні ме
дичні Регістри, (Національний Регістр
осіб, які постраждали в наслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, онкологічний),
інформаційноаналітичні
відділи
в областях, інформаційноаналітичний
відділ МОЗ України, мережа санітарно
епідеміологічного моніторингу в облас
них СЕС, які надають МОЗ України опе
ративну інформацію.
Ведеться розробка проектів в галузі
інформатизації охорони здоров’я. Серед
них в першу чергу слід визначити про
ект створення типової модульної Госпі
тальної інформаційної системи для ліку
вальнопрофілактичних закладів України,
проект медичної галузевої мережі
«УкрМедНет». В провідних НДІ та медич
них учбових закладах створюються тема
тичні медичні Вебсервери. Відкрива
ються телемедичні консультаційні
центри. Розробляються сучасні діаг
ностичні комп’ютерні технології.
Зрозуміло, що ефективне виконання
та впровадження в життя ціх проектів
неможливо без чіткого плану дій
та їх координації в рамках МОЗ Украї
ни.
Тому на початку 1995 року було прий
нято рішення зі створення Робочої групи
для розробки Концепції інформатизації
галузі.
«Концепція державної політики ін
форматизації охорони здоров’я» була
створена відповідно з указом Президента
України від 31.05.93 р., №186/93, «Про
державну політику інформатизації Украї
ни», та постанови Кабінету Міністрів Ук
раїни від 31.08.94 р., № 605 про «Пи
тання інформатизації» та Концепції

Державної політики інформатизації Ук
раїни, яка затверджена на державному
рівні та прийнята за основу.
Структура та підрозділи «Концепції»
інформатизації галузі відповідають
структурі та розділам загальної Концепції
інформатизації України, що буде спри
яти взаємозв’язку і взаємодії усіх галу
зей народного господарства.
На базі цього документу буде створе
на Національна Програма, де будуть ура
ховані вже існуючі в Україні ресурси,
різноманітні наробки — технічні, про
грамні, тощо, та зроблені для кожного
конкретного проекту економічні розра
хунки.
Представлена Концепція створена
колективом фахівців — медичних інфор
матиків, медиків, спеціалістів з комп’ю
терної техніки та програмного забез
печення.
Концепція пройшла експертизу
та узгоджена з Кібернетичним Центром
НАН України (Інститут кібернетики НАН
України ім. акад. В.М. Глушкова — го
ловна організація з реалізації загально
державної Програми інформатизації Ук
раїни до створення Національного
Агенства з Інформатизації при Прези
денті України, а вподальшому Держав
ний комітет звя’зку та інформатизації
України).
При підготовці остаточного варіанту
Концепції були ураховані пропозіції
та зауваження, якщо вони не входили
в суперечність з прийнятою структурою,
або мали відношення до Програми,
як членів Робочої групи, так і групи фахів
ців, які виявили бажання взяти участь
у розробці.
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