
108

Подготовка научных кадров
в области медицинской информатики

Клиническая информатика и Телемедицина  2006. T.3. Вып.4.

Паспорт спеціальності 14.03.11

«МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА

І КІБЕРНЕТИКА»

 І. Формула спеціальності:

«Медична та біологічна інформатика і кібернетика» — це галузь науки, що займаєть	
ся вивченням закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біо!

логічних системах різного рівня ієрархії, інженерією медичних і біологічних знань, про!

блемами збору, збереження, оброблення і передачі зображень в медицині і біології,

проблемами прийняття рішень в медицині та біології; включає інформаційні технології

дослідження, моделювання, діагностики, прогнозування, управління станом медичних

систем та популяції, теорію медичних інформаційних систем. Відрізняється тим, що

вона містить науково!теоретичні та прикладні дослідження інформаційних процесів

у медичних і біологічних системах, тобто є синтетичною науково!медичною дисципліною.

ІІ. Напрямки досліджень:

2.1. Розроблення інформаційних технологій отримання, збереження, передачі

та аналізу медичної та біологічної інформації на різних рівнях організації інформацій!

них процесів. Медичні інформаційні системи.

2.2. Створення наукових основ інформаційного та математичного моделювання ме!

дичних і біологічних систем різного ступеня складності та напрямку.

2.3. Розроблення інформаційних технологій системних досліджень в медицині та біо!

логії. Вирішення прикладних завдань медицини та біології  на базі математичних моде!

лей, включаючи інформаційне, функціональне, структурне, інформаційно!структур!

не, логіко!еврістичне, алгоритмічне та математичне моделювання процесів в організмі

у нормі та патології.

2.4. Комп’ютерна діагностика захворювань. Комп’ютерне прогнозування перебігу

і наслідків патологічного процесу. Уніфікація медичної документації для подальшої

комп’ютерної обробки. Оптимізація управління процесами профілактики, лікування

Затверджено постановою Президії ВАК України
за №33	09/9 від 12.10.2006 р.

Шановні колеги!

В даний час зростає роль інформаційних технологій для охорони здоров’я, медичної науки
і медичної освіти.

У 2006 році були підготовлені програми: Міністерства охорони здоров’я України — Державна
програма «Інформатизація охорони здоров’я України на 2007–2010 роки» та Міністерства науки
і освіти України — Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці»
на 2006–2010 р.

Реалізація задач, поставлених у цих державних програмах, була б не можлива без підготовки
фахівців. Зусиллями провідних спеціалістів в області медичної інформатики в 2006 році ВАК
України була відновлена наукова спеціальність 14.03.11 «МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИ?
КА І КІБЕРНЕТИКА» (постанова Президії ВАК України за №33?09/9 від 12.10.2006 р), відкриті
спеціалізовані Вчені Ради в Національній київській медичній академії післядипломної освіти
МОЗ України ім. П. Л. Шупика (голова — професор О. П. Мінцер) і в Міжнародному науково?
навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (голова — професор
О. С. Коваленко).

Нижче приводиться паспорт спеціальності і перелік провідних установ з цієї спеціальності.

головний спеціаліст МОЗ України
 з питань інформатизації охорони здоров’я

професор О. Ю. Майоров
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Перелік провідних установ

із спеціальності 14.03.11 — «Медична та біологічна інформатика

і кібернетика» (медичні та біологічні науки),

затверджено постановою Президії ВАК України за №33:09/9 від

12.10.2006 р.

1. Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

2. Запорізький державний медичний університет МОЗ України

3. Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України

4. Міжнародний науково!навчальний центр інформаційних технологій і систем

              НАН України та МОН України

5. Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України

6. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

7. Український інститут громадського здоров’я МОЗ України

8. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

та реабілітації хворих з використанням інформаційних та математичних моделей.

Оптимізація управління охороною здоров’я. Комп’ютерний моніторинг стану хворих.

2.5. Розроблення інформаційного та програмного забезпечення для:

– інформаційно!пошукових та організаційних систем у медичній та біологічній галузях;

– систем оброблення інформації з метою одержання нових знань (система «витягнен!

ня» знань).

2.6. Розробка та використання біометричних методів. Доказова медицина.

2.7. Структуризація знань, організація пошуку та обробки знань, розповсюдження

знань, проблеми організації «суспільства знань», медичні експертні системи.

2.8. Стандарти реєстрації медичної інформації, стандарти передачі даних обстежен!

ня та лікування хворих на відстані, ідентифікація пацієнтів на відстані, організація

інформаційних систем.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені:

медичні  науки, біологічні науки.

 Запропоновані доповнення до переліку спеціальностей, за якими проводяться захи!

сти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Шифр
Галузь науки, група спеціальностей,

спеціальність

Галузь науки, за якою
присуджується

науковий ступінь

14 МЕДИЧНІ НАУKИ

14.03.00 ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

14.03.11
Медична та біологічна інформатика

і кібернетика
медичні, біологічні




