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Обгрунтування необхідності створення 
та концептуальних принципів розробки 
автоматизованої інформаційної системи 

обліку та моніторінгу іноваційної діяльністї 
в сфері охороні здоров’я України

А. Є. Горбань
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, Київ

Резюме

Вступ. Науково обґрунтовано необхідність розробки спеціалізованої інформаційної системи обліку та моніторингу іннова-
ційної діяльності в сфері охорони здоров’я України.

Мета роботи. Обґрунтування концепції побудови автоматизованої інформаційної системи для забезпечення реєстрації 
та моніторингу інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я України.

Результати та їх обговорення. Сформульовані основні принципи, яким повинна відповідати спеціалізована інформаційна 
система реєстрації та моніторингу інноваційної медичної інформації. До цих принципів належать принципи: системності, роз-
витку, сумісності, стандартизації та ефективності, безпеки даних та надійності, тощо, котрі сформульовано відповідно до потреб 
ефективного управління інноваціями. Запропоновано функціональну схему інформаційної системи,визначено функціональні 
вимоги до наповнення бази даних.

Заключення. В результаті дослідження доведена необхідність розробки спеціалізованої інформаційної системи реєстрації 
та моніторингу інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я України. Визначені концептуальні принципи побудови спеціалі-
зованої інформаційної системи реєстрації та моніторингу зазначеної інноваційної діяльності, створено підґрунтя для моделювання 
прогнозу ефективності впровадження інновацій, автоматизованого створення аналітичних оглядів та звітів.
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Вступ їх у практичну роботу закладів охорони здоров’я України, тобто 
реалізацію інновацій. Виходячи з кінцевого продукту в медич-
ній сфері інноваційний цикл має притаманну специфіку.

Відповідно Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» (далі — Закон) [1], фундаментальні наукові дослід-
ження — це наукова теоретична та (або) експериментальна 
діяльність, спрямована на одержання нових знань про законо-
мірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємного 
зв’язку. В медицині фундаментальні дослідження представ-
лені вивченням закономірностей та базових принципів життє-
діяльності, що у свою чергу змінюються та коригуються в за-
лежності від мети розвитку та завдань і пріоритетних напрямів 
медичної науки. За результатом виконання фундаментальних 
досліджень отримуються нові знання щодо закономірності 
розвитку живої та неживої природи, соціальних відносин 
та правил, біологічних організмів, взаємного зв’язку та впливу 
природних об’єктів та суб’єктів.

Закон визначає (Розділ І, стаття 1, пункт 7), що прикладні 
наукові дослідження — це наукова діяльність, що спрямована 
на отримання нових знань, що можуть бути використані для 
практичних цілей [1]. В медичній сфері прикладні дослідження 
характеризуються вузько направленим вивченням і виді-
ленням з фундаментальної науки сегментів та напрямків для 
досягнення практичних цілей та вирішення прикладних, 

У сучасних умовах практично в усіх сферах суспільного 
життя збільшується роль інноваційної діяльності людини. Під 
інноваціями в медицині, як правило, розуміють оригінальні 
технології виробництва, використання лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, приладів, а також нові спо-
соби діагностики, лікування, профілактики та реабілітації. 
Кожного року науковими колективами організацій, установ 
та підприємств зі сфери управління Міністерства охорони 
здоров’я (МОЗ) України виконується більше 200 науково-
дослідних робіт (НДР), за результатами яких створюється 
інноваційна продукція — новій спосіб, методика, сполука, 
пристрій, тощо, що оформлюється в певні інформаційні 
об’єкти. Практичне використання цих інформаційних об’єктів 
слід вважати обов’язковою умовою для забезпечення подаль-
шого впровадженням інноваційних розробок. Незалежно від 
різноманітності видів інноваційної продукції існують певні 
правила описів (генерації інформації) про інноваційний 
продукт, в залежності від завдань, які будуть вирішуватися 
із використанням зазначеної інформації.

Поняття інноваційної діяльності в охороні здоров’я містить 
всі види НДР (фундаментальні, прикладні, пошукові тощо), 
а також діяльність по освоєнню нововведень та впровадження 
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конкретних завдань охорони здоров’я. За результатом ви-
конання прикладних досліджень отримується прикладний, 
практичний результат.

Одержання якісної інноваційної продукції та її ефективне 
впровадження потребує оптимального управління, починаю-
чи з етапу планування НДР та в процесі її виконання. В свою 
чергу це потребує створення автоматизованої інформаційної 
системи, яка дозволить оперативно проводити реєстрацію 
та моніторинг інноваційної діяльності в сфері охорони здо-
ров’я на всіх її етапах.

Мета роботи: обґрунтування концепції побудови авто-
матизованої інформаційної системи для забезпечення реє-
страції та моніторингу інноваційної діяльності в сфері охорони 
здоров’я України.

поняття фіксація наукового результату на носіях наукової 
інформації. В медичній сфері до носіїв наукової інформації 
відносяться як традиційні форми так і специфічні, крім того 
вони різняться за визначенням «наукова продукція» чи «нау-
ковий результат».

До носіїв наукової медичної інформації, що містять нау-
ковий результат, відносяться: звіти, наукові праці, які надру-
ковано у спеціалізованих наукових виданнях, наукові доповіді 
на медичних та фармацевтичних з’їздах, конгресах, симпозіу-
мах та науково-практичних конференціях [2], наукові повідо-
млення про результати НДР [3], монографічні дослідження 
(підручники, посібники), наукові відкриття, що є об’єктом 
права інтелектуальної власності. До носіїв наукової медичної 
інформації, що містять науковий продукт в медичній сфері, 
слід віднести методичні рекомендації (МР) та інформаційні 
листи (ІЛ).

Продовжуючи цю логіку та виходячи з окремих існуючих 
галузевих регламентів [4], надходимо висновку про наявність 
системних функціональних взаємних зв’язків між формами 
носіїв науково-медичної інформації (рис. 1).

Щорічно органами виконавчої влади та науковими 
самоврядними організаціями, які є розпорядниками коштів 
державного бюджету України та здійснюють фінансування нау-
кових (науково-технічних) розробок, проводяться процедури 
прийняття результатів наукових досліджень. Основним носієм 
отриманого наукового (науково-технічного) результату є звіт. 
Після схвалення звіту він направляється на архівне зберігання 
з можливістю подальшого ознайомлення з інформацією, 
що міститься у ньому, зацікавленими споживачами. 

Крім звіту, при прийнятті рішення про схвалення наукового 
результату, розглядаються наявні наукові праці, які надрукова-
ні у спеціалізованих фахових виданнях, наукові доповіді на ме-
дичних та фармацевтичних з’їздах, конгресах, симпозіумах 

Результати та їх обговорення
Виходячи з діючого законодавства України [1] (Розділ І, 

стаття 1, пункт 14), науковий результат — це нове знання, одер-
жане в процесі фундаментальних або прикладних наукових 
досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації 
у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 
повідомлення про НДР, монографічного дослідження, науко-
вого відкриття, тощо.

Крім того Закон визначає (Розділ І, стаття 1, пункт 17), окре-
ме поняття «наукова (науково-технічна) продукція», що по-
слідовно випливає з поняття «науковий результат», а саме 
наукова (науково-технічна) продукція — це науковий та (або) 
науково-прикладний результат, призначений для реалізації 
[1]. Виходячи із вищенаведених законодавчих норм можуть 
окремо розглядатися поняття «наукового результату» та «на-
укової (науково-технічної) продукції. Також кристалізуються 

Рис. 1. Структура функціональних взаємних зв’язків між формами носіїв науково-медичної інформації.
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та науково-практичних конференціях, наукові повідомлення 
про НДР, що увійшли до щорічного видання «Переліку наукової 
(науково-технічної) продукції, призначеної до впровадження 
у сферу охорони здоров’я» (далі – Перелік) [3], монографічні 
дослідження (підручники, посібники), наукові відкриття, 
що є об’єктом права інтелектуальної власності.

Зазначена інформація повинна датуватися періодом та ви-
ходити з теми проведеного наукового дослідження. Крім того, 
оцінюється наявність наукової продукції: МР та ІЛ.

Слід зазначити, що впровадження результатів фундамен-
тальних наукових досліджень здійснюється шляхом їх ви-
користання в прикладному науковому дослідженні, а також 
в освітньому процесі.

Першою формою генерації носіїв науково-медичної інфор-
мації, тобто інформації про науковий чи інноваційний продукт, 
є МР (див. рис. 1).

МР для впровадження в сфері охорони здоров’я України 
інноваційних розробок є засобом наукової комунікації чи фор-
мою носія наукового продукту, що містить повну та вичерпну 
інформацію про варіант інноваційного рішення комплексної 
прикладної медичної задачі, отриманий при виконанні фунда-
ментального чи прикладного наукового дослідження, достат-
ньої для забезпечення практичного використання інновації.

МР можуть застосовуватись, як документ прямої дії при 
наданні медичної допомоги, якщо інше не передбачено за-
твердженими у встановленому порядку медико-технологіч-
ними документами зі стандартизації медичної допомоги [5], 
чи первинний документ для розробки стандартів надання 
медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів ме-
дичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги 
(клінічних маршрутів пацієнтів), а також для використання 
в навчальному процесі.

Для спрощення процедури пошуку інформації про варіанти 
інноваційного рішення комплексної прикладної медичної за-
дачі, достатньої для забезпечення практичного використання 
інновації, стислий зміст МР викладається у формі «наукового 
повідомлення» та входить до вищезгаданого Переліку.

Іншою формою генерації носіїв науково-медичної інфор-
мації, тобто інформації про інноваційний продукт є ІЛ. Це за-
сіб наукової комунікації, який містить лаконічну інформацію 
про варіант інноваційного рішення певної (одної) прикладної 
медичної задачі, але достатньої для забезпечення практичного 
використання інновації. Також ІЛ може бути описом само-
стійного фрагменту комплексного інноваційного продукту 
що відображений у МР.

Для спрощення процедури пошуку інформації про варіанти 
інноваційних рішень певної (однієї) прикладної медичної за-
дачі стислий зміст ІЛ викладається у формі «наукового повідом-
лення» та входить до вищезгаданого Переліку.

Для організації оптимальних умов пошуку інформації про 
інноваційний продукт та первинного ознайомлення з суттю 
наукової розробки використовується форма опису у вигляді 
«наукового повідомлення». Це передбачено законодавством 
України [1] та, у медичній сфері, спільним наказом МОЗ Украї-
ни та НАМН, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
[3]. Також ця форма подання інформації є оптимальною для 
виконання завдань, пов’язаних із організацією перших етапів 
трансферу технологій чи комерціалізації результатів наукових 
розробок.

З 2015 року Державною установою «Український центр 
наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи 
МОЗ України» (Укрмедпатентінформ) здійснюється обробка 
інформації, отриманої від розробників наукової продукції 
та формування «наукових повідомлень» з наповненням 
Переліку [6].

Особливістю формування «наукових повідомлень» є їх ла-
конічність, наявність стислої інформації про медичні, еконо-

мічні та соціальні переваги від застосування інноваційного 
продукту. Передбачені сфери його використання. Адапто-
вані до міжнародних вимог дані про ступінь доказовості 
досліджень, в результаті яких отриманий науковий продукт. 
Інформація про показання та протипоказання до застосу-
вання. Контакти розробників для уточнення та деталізації 
інформації тощо. Всього 18 характеристик. Так за 2014 рік 
було сформовано 754 «наукових повідомлень», що увійшли 
до Переліку 2015 року узгодженого НАМН та затвердженого 
МОЗ України [6].

Водночас користувачами інформації, що міститься у Пере-
ліку, є практичні лікарі сфери охорони здоров’я України не-
залежно від форм господарської діяльності, фармацевтичні 
працівники, організатори управління охороною здоров’я, 
члени мультидисциплінарних робочих груп із розробки ме-
дико-технологічних документів зі стандартизації медичної 
допомоги; служби, що забезпечують санітарне благополуччя 
населення; фахівці, які займаються трансфером медичних 
технологій; персонал івенткомпаній, що організовують про-
ведення науково медичних форумів тощо.

В результаті виконання НДР кожний рік створюється значна 
кількість наукової продукції, облік, обробка та моніторинг 
якої потребує розробки та побудови автоматизованої ін-
формаційної системи, оскільки  оцінка, аналіз та визначення 
можливостей практичного використання інновацій в ручному 
режимі створює певні труднощі та передбачає значні витрати 
робочого часу.

Проведені дослідження наявних інформаційних систем 
та принципів їх побудови дозволили сформулювати основ-
ні принципи, яким повинна відповідати спеціалізована ін-
формаційна система реєстрації та моніторингу інноваційної 
медичної інформації (далі — Система). До цих принципів 
належать принципи: системності, розвитку, сумісності, стан-
дартизації та ефективності, безпеки даних та надійності, тощо. 
Зупинимося більш детально на кожному з принципів, котрі 
сформульовано відповідно до потреб ефективного управління 
інноваціями.

Принцип системності — полягає у встановленні таких зв’яз-
ків між структурними елементами Системи, яки забезпечують 
їх сумісність в межах Системи та взаємодію з іншими зовніш-
німи системами, у тому числі з впровадженими госпітальними 
інформаційними системами. Отже, усi зв’язки, елементи, 
функції та проблеми управління базами даних та діяльності 
розглядають при розробці як єдине ціле.

Виходячи з цього у Системі передбачено вибіркове авто-
матизоване динамічне об’єднання функціональних підсис-
тем різних рівнів для забезпечення корисного результату 
в її  діяльності в цілому та можливість об’єднання з іншими 
комплексними автоматизованими інформаційними системами 
спорідненого,у тому числі медичного профілю.

Принцип розвитку (відкритості) — Система створена 
з урахуванням можливості поповнення й оновлення її функцій 
та складу без порушення функціонування. Із даного принципу 
набуває розвитку наступний:

Принцип динамічності — автоматизована система пред-
ставляє динамічну саморегулюючу систему, яка автоматично 
регулює свою роботу, виходячи з обсягів фактичного на-
вантаження та зміни вимог до часових параметрів обробки 
інформації. Автоматично аналізує та надає пропозиції щодо 
удосконалення в залежності від змін кореляції завдання-
можливості.

Принцип сумісності — під час створення Системи мають 
бути реалізовані iнформацiйнi інтерфейси, завдяки яким 
ця система зможе взаємодіяти з іншими системами згідно 
зі встановленими правилами. Так, будь-яка автоматизована 
інформаційна система у сфері охорони здоров’я України 
має iнформацiйно взаємодіяти із іншими системами установ 
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Міністерства освіти і науки України, Національної Академії 
наук України тощо. Із даного принципу набуває розвитку 
наступний:

Принцип центральної архітектоніки — полягає у наяв-
ності послідовних «вузлових» стадій автоматизованої обробки 
інформації з наданням пріоритету Центру обробки даних.

Принцип стандартизації — під час створення Систем ра-
ціонально застосовані типові, уніфіковані й стандартизовані 
елементи, проектні рішення, пакети прикладних програм, 
у тому числі з відкритим кодом, тощо. Система та її елементи 
потребують стандартизації, аби можна було мінімізувати всі 
види витрат, уніфікувати прийоми, методи та інструкції, якими 
керуються користувачі.

Зауважимо, що стандартизація вповідає і запитам користу-
вача, «консерватизм» якого враховують і відомі розробники 
програмного забезпечення. Наприклад, до пакета ЕХСЕL 
включені й функції відомого пакета LOTUS-1-2-3. Із даного 
принципу набуває розвитку наступний:

Принцип наочності та інтуїтивного сприйняття корис-
тувачем. Кожен процес введення інформації користувачем 
та отримання звіту про автоматизоване виконане завдання 
передбачає максимальну кількість автоматичних підказок 
вибору рішення та представлений зображенням на моніторі, 
яке передбачає приорітети уваги у відповідності до значущості 
та наступності у діях користувача.

Принцип ефективності досягнення раціонального спiв-
вiдношення між витратами на створення Системи i цільовими 
ефектами, результатами виконання завдань, як проміжних 
так і кінцевих, отриманих від автоматизації процесу обробки 
інформації, які не завжди i не обов’язково мають набирати 
грошової форми, це може бути раціоналізація витрат часу, 
певні зручності, нові функції, набуття позитивного ділового 
iмiджу, тощо. Із даного принципу набувають розвитку два 
наступних:

Принцип мінімального достатнього інформаційного 
забезпечення — полягає у врахуванні при розробці Системи 
набору мінімально необхідної інформації, для остатньої ав-
томатизованої обробки з отриманням кількісного результату 
чи основних характеристик результату автоматизованого ви-
конання завдання, та

Принцип фрагментації ї компонентів системи — полягає 
у передбаченій можливості використання окремих компонен-
тів (модулів) Системи для вирішення окремих завдань.

Принцип безпеки даних — інформація має бути захищена 
як пiд час її безпосередньої обробки та зберігання в межах 
функцій одного окремого серверного пристрою Системи, так 
i при обміні між апаратно-програмними комплексами Системи. 
Має бути виключена можливість не санкціонованого доступу 
до даних у Системі. Усі операції в системі мають реєструватися. 
Будь-яке порушення системи безпеки має бути встановлене 
та активовані відповідні сигнальні позначки.

Принцип надійності системи — передбачено використан-
ня однаково високонадійних як апаратного, так i програмного 
забезпечення. Система має нормально функціонувати в разі 
виходу з ладу технічних засобів чи їх компонентів. Враховано 
існування специфічних вимог законодавства України до об-
робки персональних [7] даних власників, авторів інформації. 
Втрата інформації, чи можливість несанкціонованого доступу 
до неї тягне за собою юридичні наслідки. 

Принцип компенсації — можливість окремих вузлів (мо-
дулів) обробки інформації представлення даних зі споріднених 
модулів у разі виходу їх з ладу шляхом фіксування реперних 
параметрів обробки у споріднених модулях.

Саме з цією метою задля додержання принципів надійності 
та компенсації при розробці Системи передбачено дублювання 
інформації, використання технічних засобів розподіленого 
зберігання інформації та її кодування, тощо. Iнформацiя для 

користувача має бути релевантною та пертинентною. У разі 
виходу Системи чи окремих модулів з ладу дані автоматично 
відновлюються, а деструктивна проблема усувається.

Крім наведених основних принципів можна визначити ще 
допоміжні:

Принцип нових завдань. Визначаючи перелік завдань, 
що передбачають включення в Систему, ураховують осно-
вні технологічні операції обробки документів та завдання 
що до забезпечення повноти, своєчасності й оптимальності 
прийняття рішень, раніше не виконувані через певні обмежен-
ня можливості обробки інформації.

Принцип єдиної інформаційної бази. Ідеться про засто-
сування єдиної системи класифікації та єдиної системи коду-
вання, одних і тих самих структурних одиниць інформації.

Принцип продуктивності системи — потреба дотриман-
ня його обумовлена значною нерiвномiрністю надходження 
інформації, яку слід обробляти у встановлені i проміжки часу, 
i жорстких вимог до термінів її обробки. Окрім того, у Системі 
передбачено певний запас продуктивності, який забезпечує 
оперативне надання інформації користувачу за його запитом 
незалежно від того, які інші роботи виконуються водночас 
автоматично Системою. 

Принцип швидко- та повільно- дії — наявність розпо-
ділу завдань на «стратегічні, комплексні» та «тактичні, опе-
ративні».

Оперативне надання користувачу інформації має вирішаль-
не значення під час оцінювання переваг Системи та її ефек-
тивності. За умов, коли конкуренція рішень, що пропонуються 
для обробки потоків науково-медичної, фармацевтичної 
та біологічної інформації дедалі зростає, час надання інфор-
мації користувачу може стати вирішальним фактором при 
прийнятті управлінських рішень щодо використання Системи 
як інструменту вирішення ряду завдань. У Системі передбачена 
можливість «пакетної» обробки інформації, особливо коли 
йдеться про виконання завдань звітного характеру.

Принцип пристосування (адаптації). З часом напрямки 
завдань по розробці та впровадженню інноваційної продукції 
зманюються, інформація застаріває, виникають нові види ді-
яльності та необхідність у виконанні нових видів послуг. Тому 
розроблена Система має бути придатною до модифікації, 
модернізації, масштабування та розширення. У разі необхід-
ності Система може бути повністю або частково змінена, але 
інформація при цьому має зберігатися у тотожному до пер-
винної вигляді. Слід зазначити, що всі зміни у Системі треба 
здійснювати не порушуючи її цілісності.

Принцип зручності у використанні — зручність, простота 
та ефективність експлуатації Системи. Користувачі обирають 
системи, які легко встановлювати, використовувати та об-
слуговувати.

Принцип мінімальності необхідних технічних харак-
теристик – полягає у оптимізації вимог до автоматизованих 
робочих місць користувачів дистанційного доступу.

З урахуванням сформульованих принципів було розро-
блено функціональну схему інформаційної системи обліку 
та моніторингу інноваційної діяльності (рис. 2). База даних 
(БД) формується з використанням інформації про етапи 
планування, виконання та завершення НДР, обробка якої до-
зволяє розробити моделі прогнозу ефективності впровадження 
інновацій, створювати аналітичні обзори та звіти.

На рис. 2 враховано, відповідно сформульованим прин-
ципам, можливість одержання інформації від інших інфор-
маційних систем. В даному випадку від системи моніторингу 
організації, проведення та звітування наукових медичних 
форумів. Аналогічно можливо одержувати інформацію 
з реєстрів МР та ІЛ, «Переліку наукової (науково-технічної) 
продукції, призначеної для використання у сфері охорони 
здоров’я України» тощо.
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Висновки

Рис. 2. Інформаційна система обліку та моніторингу інноваційної діяльності в охороні здоров’я.

• доведена необхідність розробки спеціалізованої інфор-
маційної системи реєстрації та моніторингу інноваційної ді-
яльності в сфері охорони здоров’я України;
• визначені концептуальні принципи побудови спеціалізова-
ної інформаційної системи реєстрації та моніторингу зазна-
ченої інноваційної діяльності;
• запропоновано функціональну схему інформаційної систе-
ми обліку та моніторингу зазначеної інноваційної діяльності;
• сформовані функціональні вимоги до наповнення бази 
даних;
• створено підґрунтя для моделювання прогнозу ефектив-
ності впровадження інновацій, автоматизованого створення 
аналітичних оглядів та звітів.

Дослідження проводилися з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції  
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Обоснование необходимости создания 
и концептуальные принципы разработки 

автоматизированной информационной системы учета 
и мониторинга инновационной деятельности 

в сфере здравоохранения Украины
А. Е. Горбань

Украинский центр научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы МЗ Украины, Киев

Резюме

Введение. Научно обоснована необходимость разработки специализированной информационной системы учета и монито-
ринга инновационной деятельности в сфере здравоохранения Украины.

Цель работы. Обоснование концепции и принципов построения автоматизированной информационной системы для обес-
печения регистрации и мониторинга инновационной деятельности в сфере здравоохранения Украины.

Результаты и обсуждение. Сформулированы основные принципы, которым должна отвечать специализированная информа-
ционная система регистрации и мониторинга инновационной медицинской информации. К ним относятся принципы системности, 
развития, динамичности, совместимости, стандартизации и эффективности, безопасности данных и другие, которые в комплексе 
обеспечивают эффективное управление инновациями. Предложена функциональная схема информационной системы, определены 
требования к заполнению базы данных.

Заключение. Показана необходимость разработки специализированной информационной системы регистрации и монито-
ринга инновационной деятельности в сфере здравоохранения Украины. Определены концептуальные принципы построения 
такой системы, разработаны методические основы построения модели прогноза эффективности  внедрения инноваций, автома-
тизированного создания аналитических обзоров и отчетов.

Ключевые слова: инновационная деятельность в медицине; система учета и мониторинга инновационной деятельности 
в медицине; концептуальные основы построения информационной системы.
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Abstract

Introduction. Scientifically substantiated the need for a specialized information system for recording and monitoring of innovation 
in the sphere of health care of Ukraine.

Objective. Justification of the concepts and principles of construction of the automated information system for registration 
and monitoring of innovation in the sphere of health care of Ukraine.

Results and discussion. The basic principles that should meet specialized information  system of registration and monitoring 
of innovative medical information. These include the principles of systematic, development, dynamism, compatibility,  standardization 
and efficiency, data security and others, which together  provide  effective management  of  innovation. A functional block diagram 
of an information system, the requirements to populate the database are propose.

Conclusion. The necessity of the development of specialized information system of registration and monitoring of innovative activity 
in the sphere of health care of Ukraine substantiated. Defined conceptual principles of such a system, developed methodological basis 
for building forecasting models effectiveness of innovation, the creation of an automated analytical reviews and reports.

Key words: Innovative activity in medicine; The system of accounting and monitoring of innovation in medicine; The conceptual basis 
of the construction of information system.
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Використання інформаційних технологій в системі 
комунікацій в охороні здоров’я

Г. О. Слабкий1, М. А. Знаменська2

¹Ужгородський національний університет, Україна 
²ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», Київ

Резюме

Вступ. Комунікації в охороні здоров’я надзвичайно впливають на своєчасність та ефективність прийняття рішень на всіх рівнях 
державного управління в системі охорони здоров’я, відношення населення як до особистого здоров’я так і до системи надання 
медичної допомоги, показники діяльності закладів охорони здоров’я 

Матеріали та методи. Для досягнення мети дослідження використані наступні матеріали та методи: бібліосемантичний, 
структурно-логічного аналізу та концептуального моделювання. Основою дослідження став системний підхід.

Мета роботи. Розробити та представити концептуальні підходи до використання інформаційних технологій в системі кому-
нікацій в охороні здоров’я.

Результати дослідження. За результатами дослідження представлено джерела, зміст та планові терміни подачі інформації 
до ресурсного центру. Інформація має надходити до ресурсного центру з усіх рівнів управління та організації медичної допомоги. 
Інформація поступає до ресурсного центру через інформаційну електронну систему, накопується на головному сервері ресурсного 
центру. Інформаційна система дозволяє концентрувати комплексну всебічну, достовірну інформації з питань охорони здоров’я, 
провести її аналіз та представити аналітичні та статистичні дані користувачам. Складовою частиною інформаційної електронної 
системи є модель обліку та накопичення інформації шляхом створення відповідних довідників. Накопичена інформація підлягає 
групуванню за рівнями комунікативного впливу та статистичній і аналітичній обробці з метою представлення користувачам.

Інформаційна система складається із локальних мереж та головного терміналу до якого подається інформація для узагаль-
нення, аналізу та представлення користувачам. Головний термінал знаходиться в ресурсному центрі. Система є відкрито. В ній 
не використовується конфіденційна інформація.

Висновки. Запропонована інформаційна електронна система ресурсного центру системи комунікацій в охороні здоров’я 
дозволяє в автоматизованому режимі проводити збір, облік, аналіз та забезпечення учасників процесу комунікацій за рівнями 
комунікативного впливу комплексною, своєчасною та повною інформацією з питань медико-демографічної ситуації та організації 
надання медичної допомоги населенню і актуальних питань її реформування.

Ключові слова: охорона здоров’я; комунікації; інформаційні технології.

1. Вступ
Комунікації в охороні здоров’я надзвичайно впливають 

на своєчасність та ефективність прийняття рішень на всіх рівнях 
державного управління в системі охорони здоров’я, відно-
шення населення як до особистого здоров’я так і до системи 
надання медичної допомоги, показники діяльності закладів 
охорони здоров’я [1]. При цьому в науковій літературі остан-
нього часу відображено вплив комунікацій на ефективність 
реформування системи охорони здоров’я [2–4]. В деяких 
публікаціях відображено рівень наукових комунікацій, рівень 
інформованості організаторів охорони здоров’я та населення 
з питань реформування [5, 6]. І тільки вкрай незначна кількість 
публікацій присвячена проблемі комунікацій в системі форму-
вання у населення здорового способу життя [7].

При цьому в Україні відсутня комплексна система комунікацій 
в охороні здоров’я [8]. Нами запропоновані концептуальні під-
ходи до створення системи комунікацій в охороні здоров’я [9].

В ході попередніх досліджень було визначено, що цен-
тральним організаційним елементом системи комунікацій 
в охороні здоров’я має бути галузевий ресурсний центр, який 
рекомендовано створити в складі ДУ «Український інститут 
стратегічних досліджень МОЗ України» [10].

Мета роботи. Розробити та представити концептуальні 
підходи до використання інформаційних технологій в системі 
комунікацій в охороні здоров’я

2. Матеріали та методи
В ході дослідження використані наступні матеріали 

та методи: бібліосемантичний, структурно-логічного аналізу 
та концептуального моделювання. Основою дослідження став 
системний підхід.

3. Результати 
та їх обговорення

Для забезпечення ефективної діяльності ресурсного центру 
та процесу комунікацій необхідна наявність всебічної комплекс-
ної та достовірної інформації за наступними напрямками:
• медико-демографічна ситуація в розрізі регіонів, адміні-
стративних територій та за віко-статевими показниками;
• структура та стан ресурсного забезпечення системи охорони 
здоров’я країни включаючи відомчу медицину;
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Джерела інформації Зміст інформації Планові терміни 
подачі

Центр медичної статистики МОЗ України Показники здоров’я та смертності населення. Щорічно 

Центр медичної статистики МОЗ України.
Департаменти охорони здоров’я.
Головні лікарі.

Мережа закладів охорони здоров’я.
Показники забезпечення населення різними видами 
медичної допомоги за її рівнями.
Показники кадрового забезпечення.
Показники відповідності ЗОЗ СНІПам.
Показники матеріально-технічного забезпечення ЗОЗ.
Показники фінансування системиохорони здоров’я. 
Вказані показники по окремим закладам 
охорони здоров’я.

Кожні пів року

По запиту

Центр медичної статистики МОЗ України.
Департаменти охорони здоров’я.
Головні лікарі.

Показники діяльності системи охорони здоров’я країни 
в розрізі регіонів, адміністративних 
територій та рівнів надання медичної допомоги 
за визначеними індикаторами.
Показники діяльності окремих закладів 
охорони здоров’я.

Кожні пів року

По запиту

Верховна Рада України Закони України. По прийняттю

Адміністрація Президента України Укази Президента України. По прийняттю

КМУ Урядові акти. По прийняттю

МОЗ України Накази МОЗ України.
Клінічні протоколи.

По прийняттю

ДУ «Укрпатентінформ» Методичні рекомендації. Інформаційні листи. Галузеві 
нововведення.

По прийняттю

Пілотні регіони Кроки та результати проведення реформи. Щоквартально

Національний центр здоров’я Характеристика факторів ризику та їх вплив 
на стан здоров’я населення.
Рекомендації населенню по мінімізації негативного 
впливу факторів ризику на здоров’я.
Рекомендації населенню по забезпеченню 
здорового способу життя. 
Рекомендації з тактики дій при загрозливих станах для 
здоров’я та життя населенню.

Щорічно та по мірі 
розробки

Державний експертний центр Перелік лікарських засобів зареєстрованих в Україні. По мірі реєстрації

Центри здоров’я Публікації в ЗМІ які стосуються здоров’я 
населення та діяльності системи охорони здоров’я.

По мірі публікацій

Науково-дослідні установи, 
вищі медичні навчальні заклади

Результати наукових досліджень щодо 
організації охорони здоров’я та шляхів 
збереження і зміцнення здоров’я населення.

За підготовкою 
поточних та 
заключних звітів

Організації дослідники Результати соціологічних досліджень серед різних 
цільових груп які стосуються охорони здоров’я.

По мірі проведення 
соціологічних 
досліджень

ВООЗ, ЮНІСЕФ, ПРООН тощо Документи міжнародних організацій з витань охорони 
здоров’я населення.

По мірі прийняття

Табл. 1. Джерела, зміст та планові терміни подачі інформації до ресурсного центру.

• основні статистичні показники діяльності системи охорони 
здоров’я країни в розрізі регіонів, адміністративних територій, 
при необхідності окремих закладів охорони здоров’я включаю-
чи показники ефективності та якості медичної допомоги;
• законодавчо-нормативне забезпечення діяльності системи 
охорони здоров’я;
• права населення та пацієнтів в системі охорони здоров’я 
та правовий захист медичних працівників в питаннях профе-
сійної діяльності;
• реформування системи охорони здоров’я: правове забез-
печення, заходи, кроки та результати проведення;
• методичне забезпечення здорового способу життя та міні-
мізації факторів ризику їх негативного впливу на здоров’я; 

• матеріали ЗМІ про діяльність системи охорони здоров’я;
• наукова інформація з питань організації системи охорони 
здоров’я та шляхів збереження і зміцнення здоров’я насе-
лення;
• результати соціологічних досліджень з питань відношення 
населення реформування охорони здоров’я; оцінки діяльності 
системи охорони здоров’я, окремих закладів охорони здо-
ров’я; способу життя, впливу окремих соціально-економічних 
детермінант на здоров’я; 
• міжнародний досвід з організації медичної допомоги на-
селенню.

Інформація має надходити до ресурсного центру з усіх 
рівнів управління та організації медичної допомоги. В табл. 1 
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представлено джерела, зміст та планові терміни подачі інфор-
мації до ресурсного центру.

Інформація поступає до ресурсного центру через інфор-
маційну електронну систему, накопичується на головному 
сервері ресурсного центру. Інформаційна система дозволяє 
концентрувати комплексну всебічну, достовірну інформацію 
з питань охорони здоров’я, провести її аналіз та представити 
аналітичні та статистичні дані користувачам.

Для цього створюється комплекс збирання, обробки, збе-
реження, аналізу даних та система розробки прогнозів.

Складовою частиною інформаційної електронної системи 
є модель обліку та накопичення інформації шляхом створення 
відповідних довідників (рис. 1).

Як видно із рис. 1, основними довідниками, необхідними 
для функціонування системи є: законодавча та нормативно-
правова база в системі охорони здоров’я, методичні матеріали 
по здоровому способу життя, довідник медикаментів та засобів 
медичного призначення, а також довідник закладів медичного 
призначення та медичних кадрів.

Крім того, обліковується та накопичується інформація ста-
тистичного та інформаційного характеру. 

Накопичена інформація підлягає групуванню за рівнями 
комунікативного впливу та статистичній і аналітичній обробці 
з метою представлення користувачам.

Нами виділено наступні рівні комунікативного впливу.
Перший: центральні органи законодавчої та виконавчої влади.
Другий: галузевий — Міністерство охорони здоров’я України.
Третій: органи регіональної влади та місцевого самовряду-
вання. 
Четвертий: засоби масової інформації.
П’ятий: усі верстви населення.
Шостий: заклади охорони здоров’я та медичні працівники.
Сьомий: громадські організації та громадські діячі.

Головними користувачами аналітичної інформації визначені:
1) особи, що приймають рішення на всіх рівнях управління.
2) організатори охорони здоров’я, медичні асоціації та орга-
нізації професійного самоврядування.
3) працівники засобів масової інформації.
4) громадські організації та об’єднання громадян.
5) окремі громадяни.

Користувачам інформація надсилається як в плановому 
порядку, терміни якого узгоджуються між користувачами 
і ресурсним центром, так і по запиту користувачів інформа-
ції, що здійснюється відповідно до чинного законодавства 
України.

Інформаційна електронна система ресурсного центра ство-
рюється на базі існуючих систем в охороні здоров’я і адаптова-
на до особливостей системи комунікацій в охороні здоров’я. 

Рис. 1. Модель обліку та накопичення інформації.
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Вона складається із локальних мереж та головного тер-
міналу мережі системи в який подається інформація для 
узагальнення, аналізу та представлення користувачам, який 
знаходиться в ресурсному центрі. Система є відкрито. В ній 
не використовується конфіденційна інформація.

Далі представлена функціонально-організаційна модель 
взаємодії інформації в процесі комунікацій в охороні здо-
ров’я.

На рис. 2 представлена взаємодія потоків інформації в сис-
темі управління на рівні міста.

При аналізі забезпечення процесу комунікацій в охороні 
здоров’я виділяється два головних потоки інформації, що під-
тримують функціонування системи: висхідний — інформацію 
із вищенаведених джерел і низхідний, що забезпечує користу-
вачів необхідною комплексною статистичною та аналітичною 
інформацією.

В діяльності інформаційної електронної системи по забез-
печенню комунікацій в охороні здоров’я важливе місце займає 
функціонування сайту ресурсного центру.

Сайт ресурсного центру має дві складових. Перша складова 
сайту є постійною і поповнюється в затверджені терміни, які від-
повідають часу надходження до ресурсного центру інформації. 
Структура даної складової сайту відповідає вказаним вище 
напрямкам інформації. Друга частина існує для інтерактивного 
спілкування. Всі бажаючи можуть через дану частину сайту 
задати питання та отримати професійну відповідь.

А — інформація про законодавчу базу охорони здоров’я;
Б1 — статистична щодо системи охорони здоров’я;
Б2 — статистична щодо медико-демографічної ситуації;
Б3 — статистична інформація про реформу системи охорони здоров’я;
В1 — інформація наукового характеру;
В2 — інформація методичного характеру;
Г1 — аналітична інформація щодо діяльності системи охорони здоров’я;
Г2 — аналітична інформація щодо реформи охорони здоров’я;
Г3 — аналітична інформація щодо медико-демографічної ситуації;
ІДС — інформаційно-довідкова система;
ІАС — інформаційно-аналітична система.

Рис. 2. Функціонально-організаційна модель взаємодії інформації в процесі комунікацій в охороні здоров’я.

4. Висновки
Запропонована інформаційна електронна система ресурс-

ного центру системи комунікацій в охороні здоров’я дозволяє 
в автоматизованому режимі проводити збір, облік, аналіз 
та забезпечення учасників процесу комунікацій за рівнями 
комунікативного впливу комплексною, своєчасною та повною 
інформацією з питань медико-демографічної ситуації та ор-
ганізації надання медичної допомоги населенню і актуальних 
питань її реформування.
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Резюме

Введение. Коммуникации в здравоохранении очень влияют на своевременность и эффективность принятия решений на всех 
уровнях государственного управления в системе здравоохранения, отношение населения как к личному здоровью так и к системе  
оказания медицинской помощи, показатели деятельности учреждений здравоохранения.

Материалы и методы. Для достижения мето исследования использованы следующие материалы и методы: библиосеманти-
ческий, структурно-логического анализа и концептуального моделирования. Основой исследования стал системный подход.

Цель работы. Разработать и представить концептуальные подходы к использованию информационных технологий в системе 
коммуникаций в здравоохранении.

Результаты исследования. По результатам исследования представлены источники, содержание и плановые сроки подачи 
информации в ресурсного центра. Информация должна поступать к ресурсному центру со всех уровней управления и организации 
медицинской помощи. Информация поступает к ресурсному центру через информационную электронную систему, накопуеться 
на главном сервере ресурсного центра. Информационная система позволяет концентрировать комплексную всестороннюю, до-
стоверную информации по вопросам охраны здоровья, провести ее анализ и представить аналитические и статистические данные 
пользователям. Составной частью информационной электронной системы является модель учета и накопления информации путем 
создания соответствующих справочников. Накопленная информация подлежит группировке по уровням коммуникативного воз-
действия и статистической и аналитической обработке с целью представления пользователям.

Информационная система состоит из локальных сетей и главного терминала в который подается информация для обобщения, 
анализа и представления пользователям. Главный терминал находится в ресурсном центре. Система является открыто. В ней 
не используется конфиденциальная информация.

Выводы. Предложенная информационная электронная система ресурсного центра системы коммуникаций в здравоохранении 
позволяет в автоматизированном режиме проводить сбор, учет, анализ и обеспечение участников процесса коммуникаций по уров-
ням коммуникативного воздействия комплексной, своевременной и полной информации по вопросам медико-демографической 
ситуации и организации оказания медицинской помощи населению и актуальных вопросов ее реформирования.

Ключевые слова: здравоохранение; коммуникации; информационные технологии.
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Abstract

Introduction. Communications in health service influence considerably timely and effective decisions at every level of govern-
mental management in health service system, attitude of population both to personal health and to the system of medical aid, indices 
of health service institutions activity.

Materials and methods. To achieve the goal of study the following materials and methods were used: bybliosemantic, structural-
and-logical analysis and conceptual modeling. Systemic method composed the base of study.

The object of the study is to work out and present conceptual approaches to the use of informational technologies in the system 
of communications in health service.

Study results. The sources, content and planned terms of sending information to resource center are presented according to the 
results of study.  Information should be sent to resource center from all the levels of management and organization of medical aid.  
Information is sent to resource center via informational electronic system and accumulated on main server of resource center. Infor-
mational system gives opportunity to concentrate and analyze complex, detailed, proved information on the problems of health service 
and present analytical and statistic indices to the users. The model of accounting and accumulating information via creation of corres-
ponding reference books is the integral part of informational electronic system. To be presented to users information accumulated 
should be grouped according to the levels of communicative influence, statistic and analytical processing.

Informational system is composed of local networks and main terminal to which information is sent for generalization, analysis and 
presenting to users. Main terminal is located in resource center. The system is open. Confidential information is not used.

Conclusion. Informational electronic system of resource center of the system of communications in health service proposed gives 
opportunities to collect, account, analyze and provide the participants of the process of communications depending on the level 
of communicative influence with complex, timely and full information on the problems of medical-and-demographic situation and 
organization of medical aid to population and actual questions of its reforming in automatic regime.

Key words: Health service; Communications; Informational technologies.
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Інформаційна складова діяльності керівників 

охорони здоров’я різних рівнів

Є. М. Кривенко

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», Київ

1. Вступ
Керівник охорони здоров’я будь-якого рівня повинен во-

лодіти певними знаннями і навичками у галузі сучасного ме-
неджменту та бути поінформованим по закріпленим розділам 
діяльності, щоб своєчасно приймати обґрунтовані управлінські 
рішення, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері 
охорони здоров’я населення [4].

У повсякденній роботі керівнику допомагають і сучасні 
методи статистичного спостереження (моніторинг) стану 
здоров’я населення та розвитку галузі охорони здоров’я. Але 
масив статистичних даних, який розраховується щорічно, 
не задовольняє щоденні інформаційні потреби управління, 
тому що ситуації, які виникають у системі медичної допомо-
ги, переважно є непередбачуваними і потребують не одно-
разового, а безперервного застосування диференційованих, 
обґрунтованих критеріїв функціонування галузі [6].

Такий підхід до управління потребує удосконалення органі-
заційно-правових форм діяльності функціонально-структурних 
компонентів системи медичної допомоги, з яких інформаційне 

Резюме

Вступ. Для оптимізації діяльності керівників охорони здоров’я різних рівнів необхідно дослідити їх інформаційне забезпе-
чення та інформаційні потреби.

Матеріали та методи. Для досягнення поставлених задач за спеціально розробленою анкетою (авторська розробка, захищена 
авторським правом) проведено опитування керівників охорони здоров’я різних рівнів. В опитуванні з вивчення структури та об-
сягів iнформацiйних потокiв й iнформацiйних потреб на рiзних рiвнях управлiння охороною здоров’я взяли участь 250 керiвникiв 
органiв управлiння охороною здоров’я України: 19 — регіонального, 161 — районного i 70 — мiського рiвнiв управлiння.

Мета роботи. Дослідити канали розповсюдження iнформацiї про дiяльнiсть галузi охорони здоров’я серед керівників охорони 
здоров’я різних рівнів, а також  частоту, важливiсть та доступнiсть отримання iнформацiї за напрямком «органiзацiя охорони 
здоров’я».

Результати дослідження. Досліджено канали iнформацiї, якi керiвники рiзних рiвнiв управлiння найчастiше використовують 
для розповсюдження iнформацiї про свою дiяльнiсть та вважають найбiльш перспективними: бiльшiсть респондентiв найчастiше 
використовують особистi контакти з iншими спецiалiстами та розмiщують iнформацiю в ЗМI (газети, радiо, телебачення). Щодо 
використання таких каналів інформації, як виставки, конференцiї, з’їзди, семiнари, то найчастiше їх використовують керiвники 
регiонального та мiського рiвнів управлiння, рiдше – керiвники районного рiвня управлiння, що пов’язано з їх доступністю.

Отримано дані, що найбiльш перспективними каналами розповсюдження iнформацiї для керiвникiв регiонального рiвня управ-
лiння охороною здоров’я є виставки, конференцiї, з’їзди, семiнари та iнформацiя в ЗМI, а найменш перспективними виявилися 
науковi видання при найчастiшому використаннi цих джерел керiвниками iнших рiвнiв управлiння.

Встановлено, що на всiх рiвнях управлiння регулярно потрiбна iнформацiя з питань органiзацiї медичної допомоги населенню, 
медичної статистики і забезпечення лiкарськими засобами та виробами медичного призначення.

Керiвники усiх рiвнiв управлiння охороною здоров’я найбiльш важливими видами джерел iнформацiї вважають журнальнi 
статтi, спецiальну лiтературу (державнi стандарти, методичнi документи) та мережу Iнтернет. При цьому найбiльш доступними 
джерелами iнформацiї є журнальнi статтi, довiдкова лiтература за фахом та мережа Iнтернет.

Висновки. Результати дослідження інформаційної діяльності керівників охорони здоров’я різних рівнів дозволяють ширше 
розкрити управлінські  інформаційні потреби та визначити можливі шляхи оптимізації управлінської діяльності.

Ключові слова: інформаційне забезпечення; інформаційні потреби; управлінська діяльність, організація охорони здоров’я.

забезпечення є визначальним і повинно формуватися на за-
конній, достовірній, повній та своєчасній інформації. Об’єк-
тивна поінформованість — одна з найважливіших складових 
управлінської діяльності [7]. 

При визначенні інформаційних потреб слід враховувати, 
що становище керівника відрізняється від становища виконав-
ців, передусім широтою тематичних рамок його професійних 
інтересів. Крім цієї кількісної характеристики інтересів керів-
ників, існує якісна різниця функціональної структури органів 
управління (прогнозування та планування, впровадження 
нової техніки, стандартизація та уніфікація, соціальний роз-
виток колективів, наукова організація праці, удосконалення 
техніко-економічних показників діяльності колективів) [3].

Керівники мають менше часу на вивчення інформації, ніж 
рядові співробітники, через різницю обсягів інформаційного 
потоку. Це ще раз підкреслює потребу чіткого визначення 
конкретних інформаційних потреб керівників (їх ієрархії) 
та опанування методами ущільнення інформації відповід-
но до змісту та рівня завдань, що вирішуються конкретним 
керівником [1, 2].
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Аналіз інформаційних потреб суб’єктів управління – основа 
побудови раціональної системи інформаційного обслуговуван-
ня як складової функції інформаційного забезпечення [5].

Усе вищесказане зумовило актуальність теми дослідження, 
його мету і завдання.

Мета роботи. Дослідити канали розповсюдження iнфор-
мацiї про дiяльнiсть галузi охорони здоров’я серед керівників 
охорони здоров’я різних рівнів, а також частоту, важливiсть 
та доступнiсть отримання iнформацiї за напрямком «органi-
зацiя охорони здоров’я».

на мiському — 60,0 ± 5,9%, на районному — 57,8 ± 3,9%. До-
слiдження показало, що науковi видання, як канал розповсюд-
ження інформації, найчастiше використовують керiвники регiо-
нального рiвня управлiння охороною здоров’я (42,1 ± 11,3%), 
34,3 ± 5,7% керiвників мiського рiвня управлiння, а наймен-
ше – керiвники районного рiвня (17,4 ± 3,0%), що залежить 
вiд доступностi даного джерела для цих керiвникiв.

Щодо такого каналу інформації, як iнформацiя на власному 
веб-сайтi, то найчастіше (57,9 ± 11,3%) його використовують 
керiвники регiонального рiвня управлiння. Опитування по-
казало, що iснує великий вiдрив вiд керiвникiв регiонального 
рiвня в користуваннi власними веб-сайтами i керiвникiв район-
ного та мiського рiвнiв управлiння (8,7 ± 2,2% та 8,6 ± 3,3% 
вiдповiдно).

На думку респондентів, найбiльш перспективними канала-
ми розповсюдження iнформацiї для керiвникiв регiонального 
рiвня управлiння охороною здоров’я є виставки, конференцiї, 
з’їзди, семiнари (68,4 ± 10,7%); iнформацiю в ЗМI вважають 
перспективним джерелом 63,2 ± 11,1% опитаних; найменш 
перспективними виявилися науковi видання (15,8 ± 8,4%), 
при найчастiшому використаннi цих джерел серед керiвникiв 
iнших рiвнiв управлiння.

Найбiльш перспективними каналами розповсюдження iн-
формацiї для керiвникiв районного рiвня управлiння охороною 
здоров’я є iнформацiя на власному веб-сайтi (40,4 ± 3,9%) при 
низькому показнику використання цього каналу в даний час; 
виставки, конференцiї, з’їзди, семiнари (39,1 ± 3,8%); особистi 
контакти з iншими спецiалiстами (38,5 ± 3,8%) та iнформацiя 
в ЗМI (37,3 ± 3,8%). Найменш перспективними, як і серед 
керiвникiв регiонального рiвня, виявилися науковi видання 
(14,9 ± 2,8%).

Найбiльш перспективними каналами розповсюдження iн-
формацiї для керiвникiв мiського рiвня управлiння є виставки, 
конференцiї, з’їзди, семiнари (45,7 ± 6,0%), iнформацiя в ЗМI 
та особистi контакти з iншими спецiалiстами (по 44,3 ± 5,9%). 
Найменш перспективними для керiвникiв мiського рiвня є iн-
формацiйнi листи (14,3 ± 4,2%).

Таким чином, керiвники усiх рiвнiв управлiння вважають 
найбiльш перспективними каналами розповсюдження iнфор-
мацiї виставки, конференцiї, з’їзди, семiнари (43,2 ± 3,1%), 
на другому місці — iнформацiя в ЗМI (41,2 ± 3,1%) та особистi 
контакти з iншими спецiалiстами (40,0 ± 3,1%).

Далi вивчалося питання комп’ютерного забезпечення та до-
ступностi мережi Iнтернет як засобу отримання та передачi 
iнформацiї. Проведене дослiдження показало, що найбiльш 
доступною мережа Iнтернет є для працiвникiв регiонального 
органу управлiння охороною здоров’я, оскільки вiльний доступ 
до мережі є у 31,6 ± 10,7% працiвникiв, а обмежений — ще у 
68,4 ± 10,7%. Наймеш доступним Iнтернет виявився для працiв-
никiв мiського органу управлiння, зокрема вiдсутнiй доступ до 
мережi Iнтернет у 14,3 ± 4,2% працiвникiв. Причому показник 
вiльного доступу до мережi Iнтернет на рiвнi управлiння в мiстах 
є найвищим — 47,1 ± 6,0%, при 31,6± 10,7% на рiвнi управлiнь 
областей та 46,6 ± 3,9% — районiв. Цi данi пiдтвердив i харак-
тер доступу керiвникiв до мережi Iнтернет, адже мають доступ 
до мережi Iнтернет на своєму робочому мiсцi 35,7 ± 5,7% керiв-
никiв мiського рівня, 31,7±3,7% керiвників районного i лише 
26,3 ± 10,1% керiвникiв регiонального рiвня.

Як показали данi опитування, забезпеченiсть комп’ютерною 
технiкою на рiзних рiвнях управлiння охороною здоров’я за-
лишається незадовiльною. Встановлено достовiрну рiзницю 
у забезпеченостi комп’ютерною технiкою регiонального рiвня 
управлiння, де 42,1 ± 11,3% респондентiв зазначили, що в уста-
нові достатньо комп’ютерiв, бiльшiсть з яких є сучасними, 
i районного та мiського рiвнiв, де такий же стан спостерiгається 
лише у 7,5 ± 2,1% i 10,0 ± 3,6% випадкiв вiдповiдно. 41,4 ± 5,9% 
опитаних керiвникiв мiського рiвня управлiння та 41,0 ± 3,9% 

2. Матеріали та методи
В опитуваннi з вивчення структури та обсягiв iнформацiйних 

потокiв та iнформацiйних потреб на рiзних рiвнях управлiння 
охороною здоров’я взяли участь 250 керiвникiв органiв управ-
лiння охороною здоров’я України, з них 19 — регіонального, 
161 — районного i 70 — мiського рiвнiв управлiння.

Розподiл респондентiв за регiонами представлений на-
ступним чином: Волинська та Луганська областi — 6%, До-
нецька — 10,4%, Житомирська — 10%, Закарпатська — 6,4%, 
Запорiзька — 7,2%, Iвано-Франкiвська — 2,8%, м. Київ — 3,2%,  
Кiровоградська — 8,8%, Львiвська — 8,4%, Одеська — 4,4%, 
Полтавська — 0,8%, Рiвненська — 2,8%, м. Севастополь – 
0,4%, Тернопiльська — 7,2%, Херсонська — 5,2%, Хмельниць-
ка — 5,6%, Черкаська — 4%, Чернiгiвська — 0,4%. 

Розрахунки обсягiв вибiрки дослiдження проведено 
з використанням загальноприйнятої у медичнiй статистицi 
формули: 

де N — чисельнiсть генеральної сукупностi;
n — чисельнiсть вибiркової сукупностi, необхiдна кількість 
спостережень;
σ2 — середньоквадратичне вiдхилення (дисперсiя 0,25);
t — довiрчий коефiцiєнт (дорiвнює 2); 
∆ — гранична похибка вибiрки (0,05, що забезпечує достовiрнiсть 
результатiв в 95 випадках зi 100 iз граничної похибкою ± 5%).

Чисельнiсть генеральної сукупностi для регiонального рiвня 
становить 27 осiб, для районного — 492, мiського (бралися 
до уваги мiста обласного пiдпорядкування) — 168. Таким чи-
ном, обсяги вибiркової сукупностi становлять 19, 161 i 70 осiб 
для кожного з рiвнiв вiдповiдно. Отже вибiрка, яка бралася 
до обробки, є репрезентативною.

3. Результати дослідження
3.1. Дослiдження каналiв iнформацiї

Дослiдження каналiв iнформацiї показало, що бiльшiсть 
респондентiв найчастiше використовують особистi контакти 
з iншими спецiалiстами (78,4 ± 2,6%) та розмiщують iнформа-
цiю в ЗМI (газети, радiо, телебачення) — 75,2 ± 2,7% (табл. 1). 
Щодо такого каналу інформації, як виставки, конференцiї, 
з’їзди, семiнари, то найчастiше його використовують керiвни-
ки регiонального та мiського рiвня управлiння (68,4 ± 10,7% 
та 65,7±5,7% вiдповiдно), рiдше — керiвники районного рiвня 
управлiння, що пов’язано з їх доступністю. 

Досить часто керiвники використовують такий канал розпо-
всюдження інформації, як iнформацiйнi листи, зокрема на ре-
гiональному рiвнi його використовують 63,2 ± 11,1% керiвникiв, 
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районного вважають, що кiлькiсть комп’ютерiв є недостатньою 
для роботи та бiльшiсть з них застарiли.

Щодо доступностi керiвникiв усiх рiвнiв управлiння охо-
роною здоров’я роботи на комп’ютерi, то вона є вищою, нiж 
доступнiсть до мережi Iнтернет. Майже 80,0% керiвникiв 
регiонального рiвня управлiння мають комп’ютер на своєму 
робочому місці, 58,6 ± 5,9% керiвникiв мiського рiвня та по-
ловина керiвникiв районного рiвня. В iншому мiсцi мають 
доступ до комп’ютера ще 30,0 ± 5,5% керiвникiв мiського 
рiвня управлiння, 28,0 ± 3,5% — районного та 10,5 ± 7,0% — 
регiонального рiвня управлiння. Повнiстю вiдсутнiй доступ 
до комп’ютера у 11,2 ± 2,5% керiвникiв охорони здоров’я 
районного рiвня.

Щодо ступеня володiння комп’ютером, то практично усi 
керівники, незалежно вiд рiвня управлiння, володiють нави-
чками роботи на комп’ютері вiд часткового до фахового рiвня. 
Найбільше керiвникiв (9,3 ± 2,3%), що не володiють комп’юте-
ром, виявлено на районному рiвнi управлiння. Це вказує 
на необхiднiсть проведення спецiальних курсiв користувачiв 
ПК для керiвникiв охорони здоров’я районного рiвня управ-
лiння. Вважають себе фахiвцями у володінні комп’ютером 
найбільше керiвникiв регiонального рiвня (15,8 ± 8,4%). По-
стiйними користувачами виявилися 52,6 ± 11,5% респондентів 
на регіональному, 30,4 ± 3,6% на районному та 40,0 ± 5,9% 
на мiському рівнях.

Проведене дослiдження показало, що локальнi комп’ютернi 
мережi iснують у 57,9±11,3% органiв управлiння регiонального, 
42,9±5,9% мiського та 31,7±3,7% районного рiвня.

3.2. Частота, важливiсть та доступнiсть 
отримання iнформацiї за напрямком 
«органiзацiя охорони здоров’я»
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% ± m % ± m % ± m % ± m % ± m % ± m % ± m % ± m

Науковi видання 42,1 11,3 17,4 3,0 34,3 5,7 24,0 2,7 15,8 8,4 14,9 2,8 21,4 4,9 16,8 2,4

Iнформацiя в ЗМI (газети, 
радiо, телебачення)

84,2 8,4 73,9 3,5 75,7 5,1 75,2 2,7 63,2 11,1 37,3 3,8 44,3 5,9 41,2 3,1

Iнформацiя на власному 
веб-сайтi

57,9 11,3 8,7 2,2 8,6 3,3 12,4 2,1 47,4 11,5 40,4 3,9 28,6 5,4 37,6 3,1

Виставки, конференцiї, 
з’їзди, семiнари

68,4 10,7 37,9 3,8 65,7 5,7 48,0 3,2 68,4 10,7 39,1 3,8 45,7 6,0 43,2 3,1

Особистi контакти 
з iншими спецiалiстами

78,9 9,4 77,0 3,3 81,4 4,6 78,4 2,6 36,8 11,1 38,5 3,8 44,3 5,9 40,0 3,1

Iнформацiйнi листи 63,2 11,1 57,8 3,9 60,0 5,9 58,8 3,1 26,3 10,1 20,5 3,2 14,3 4,2 19,2 2,5

Табл. 1. Оцiнка каналiв розповсюдження iнформацiї, якi найчастiше використовуються керiвниками 
органiв управлiння охорони здоров’я та вважаються ними найбiльш перспективними, %.

Наступним кроком стало вивчення рiвня необхiдної частоти 
отримання керівниками рiзного рiвня управлiння охорони 
здоров’я iнформацiї та її структура.

Пiд час дослiдження встановлено, що на всiх рiвнях управ-
лiння регулярно потрiбна iнформацiя з питань органiзацiї 
медичної допомоги населенню (85,6 ± 2,2%). На другiй по-
зицiї знаходиться питання медичної статистики (83,2 ± 2,4%), 
на третiй — забезпечення лiкарськими засобами та виробами 
медичного призначення (78,4 ± 2,6%).

Регулярно потрiбна iнформацiя з фiнансово-економiчної 
дiяльностi для 77,2 ± 2,7% респондентiв, матерiально-тех-
нiчного забезпечення — 71,2 ± 2,9%, нормативно-правового 
забезпечення — 67,6 ± 3,0%, кадрового забезпечення — 
66,0 ± 3,0%.

З’ясувалося, що найбiльша потреба в регулярнiй iнформацiї 
щодо санiтарно-епiдемiологiчного забезпечення є у керiвникiв 
мiського рiвня управлiння (58,6 ± 5,9%), менша — у керiвни-
кiв районного рiвня (50,9 ± 3,9%) i найменша — у керiвникiв 
регiонального рiвня (26,3 ± 10,1%). 

Результати дослiдження показали, що чим вищий рiвень 
управлiння, тим важливiшим є регулярне отримання iнфор-
мацiї за напрямами «профiлактика та лiкування соціально не-
безпечних хвороб», «формування здорового способу життя». 
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Так, на регiональному рiвнi цей показник сягнув 73,7 ± 10,1%, 
на районному — 61,5 ± 3,8%, на мiському — 68,6 ± 5,5%.

Щодо медико-соцiальної експертизи, то найвища потреба 
в отриманнi регулярної iнформацiї за цим напрямом є у керiвни-
кiв охорони здоров’я районного та мiського рiвнiв (42,2 ± 3,9% 
i 42,9 ± 5,9% вiдповiдно), нiж у керiвникiв регiонального рiвня 
(21,1 ± 9,4%). Iнформацiю про наукову дiяльнiсть, iнформацiйнi 
технології, медичне страхування, акредитацiю та лiцензування 
бiльшiсть керiвникiв бажають отримувати за необхiдності.

Дослiдження важливостi отримання iнформацiї показало, 
що практично усi напрями охорони здоров’я є досить важли-
вими для управлiння на рiзних рiвнях. На це вказали понад 70% 
респондентiв. Водночас iнформацiю з питань наукової дiяльнос-
тi вважають важливою 68,4 ± 10,7% керiвникiв регiонального 
рiвня i лише 34,2 ± 3,7% районного та 48,6 ± 6,0% мiського.

Таким чином, на першiй позицiї щодо важливостi для 
керiвникiв усiх рiвнiв управлiння знаходяться питання орга-
нiзацiї медичної допомоги населенню i медичної статистики 
(92,8 ± 1,6%), що корелює з бажанням регулярно отримувати 
таку iнформацiю. На другiй позицiї — фiнансово-економiчна 
дiяльнiсть (90,8 ± 1,8%), на третiй — матерiально-технiчне 
забезпечення (89,2 ± 2,0%).

Санiтарно-епiдемiологiчне забезпечення найбiльш важ-
ливе для керiвникiв мiського рiвня управлiння (91,4 ± 3,3%), 
далi – для керiвникiв районного (82,6 ± 3,0%) i регiонального 
(63,2 ± 11,1%) рівня. Для керiвникiв усiх рiвнiв управлiння охо-
роною здоров’я високий рiвень важливостi має iнформацiя 
щодо профiлактики та лiкування соціально небезпечних хво-
роб, формування здорового способу життя — 87,2 ± 2,1%.

Щодо медико-соцiальної експертизи, то рiвень її важли-
востi для управлiнцiв є високим (75,2 ± 2,7%) при бажаннi 
отримувати цю iнформацiю регулярно лише у половини керiв-
никiв. Також високою є важливiсть отримання iнформацiї щодо 
кадрового забезпечення — 87,6 ± 2,1%.

Респонденти вище оцiнили важливiсть отримання iнфор-
мацiї про наукову дiяльнiсть (40,8 ± 3,1%), нiж необхiднiсть 
її регулярного отримання (16,8 ± 2,4%). Для керiвникiв усiх 
рiвнiв управлiння охороною здоров’я практично збiгалися по-
казники важливостi такої інформації, як експлуатацiя медичних 
закладiв та охорона працi (76,0 ± 2,7%).

Такий напрям iнформацiї, як забезпечення лiкарськими 
засобами та виробами медичного призначення, знаходиться 
на третiй позицiї щодо бажання регулярно отримувати таку 
iнформацiю, що також корелює з її важливiстю для опитаних 
(87,2 ± 2,1%).

Такi напрями інформації, як нормативно-правове забезпе-
чення, iнформацiйнi технологiї, медичне страхування, акреди-
тацiя та ліцензування, мають високi позицiї щодо важливостi, 
але майже удвічі нижчi за оцінки щодо бажання отримувати 
таку iнформацiю регулярно.

Опитування показало, що найбiльш доступною для отриман-
ня керiвниками усiх рiвнiв управлiння є iнформацiя з таких на-
прямiв: медична статистика (87,2 ± 2,1%), органiзацiя медичної 
допомоги населенню (79,2 ± 2,6%), профiлактика та лiкування 
соціально небезпечних хвороб, формування здорового спосо-
бу життя i фiнансово-економiчна дiяльнiсть (78,4 ± 2,6%).

Слід зазначити, що найбiльш доступнi для експертiв на-
прями iнформацiї збiгаються з найбiльш важливими i такими, 
якi потрiбно отримувати регулярно. Це показує, що необхiдна 
i важлива для управлiнської дiяльностi керiвникiв усiх рiвнiв 
управлiння iнформацiя є доступною. До недоступної інформацiї 
респонденти вiднесли iнформацiйнi технологiї (10,4 ± 1,9%) 
та результати наукових дослiджень (8,0 ± 1,7%).

Далi вивчалося питання використання iнформацiйних дже-
рел для прийняття управлiнських рiшень.

За даними опитування, найчастiше керiвники усiх рiвнiв 
управлiння охороною здоров’я використовують такi джерела 

iнформацiї, як журнальнi статтi (80,0 ± 2,5%), спецiальну 
лiтературу (державнi стандарти, методичнi документи) 
(70,0 ± 2,9%) та довiдкову лiтературу (67,2 ± 3,0%). Оскiль-
ки для ефективної роботи необхiдно отримувати своєчасну 
iнформацiю, мережу Iнтернет використовують постiйно 
89,5 ± 7,0% керiвникiв регiонального рiвня, 59,0 ± 3,9% 
керiвникiв районного та 64,3 ± 5,7% міського рівня, 
а 5,6 ± 1,5% керiвникiв усiх рiвнiв нiколи не використовують 
мережу Iнтернет для отримання необхiдної iнформацiї.

Керiвники охорони здоров’я регiонального рiвня часто 
отримують нову iнформацiю на конференцiях чи семiнарах 
(84,2±8,4%), а керiвники районного i мiського рiвня – 49,7±3,9% 
i 54,3 ± 6,0% відповідно, що у 1,5 разу менше. 38,8 ± 3,1% рес-
пондентiв нiколи не використовують документи, якi не публi-
куються (звiти про НДР, дисертацiї). З реферативних журналiв 
та збiрникiв найчастiше використовують інформацію керiвники 
мiського рiвня — 44,3 ± 5,9%. Щодо матерiалiв конференцiй, 
з’їздiв, семiнарiв, то їх найчасіше використовують 68,4 ± 10,7% 
керiвників регiонального рівня, 36,6 ± 3,8% керiвникiв районно-
го i 50,0 ± 6,0% міського рівня, що корелює з їх доступнiстю.

Наступним iнформацiйним джерелом, що найрiдше вико-
ристовується управлiнцями охорони здоров’я пiсля докумен-
тiв, якi не публiкуються, є описи винаходiв, патенти, лiцензiї 
(33,6 ± 3,0%). Автоматизованi бази даних часто використову-
ють керiвники регiонального рiвня — 63,2 ±11,1%, 27,3 ± 3,5% 
керiвників районного та 31,4 ± 5,5% мiського рівня.

Проведене дослiдження показало, що найважливішими 
джерелами iнформацiї для керiвникiв усiх рiвнiв управлiння 
охороною здоров’я є журнальнi статтi (78,8 ± 2,6%), спецiаль-
на лiтература — державнi стандарти, методичнi документи 
(78,4 ± 2,6%) та мережа Iнтернет (77,2 ± 2,7%). Найменш важ-
ливими для респондентiв виявилися документи, якi не публi-
куються (звiти про НДР, дисертацiї).

Монографiї, пiдручники є важливим джерелом iнформацiї 
для 68,4 ± 10,7% керiвникiв регiонального рiвня управлiння, 
65,2 ± 3,8% районного рiвня та 68,6 ± 5,5% мiського. Ще важ-
ливішою для керiвникiв усiх рiвнiв управлiння є довiдкова 
лiтература (76,8 ± 2,7%).

Крiм того, опитування пiдтвердило важливiсть для управ-
лiнцiв таких джерел iнформацiї, як матерiали конференцiй, 
з’їздiв, семiнарiв. Для регiонального рiвня управлiння показник 
важливостi досяг 89,5 ± 7,0%, для районного — 50,9 ± 3,9%, 
для мiського — 57,1 ± 5,9%. Щодо реферативних журналiв 
та збірників, то найбiльш важливими вони є для керiвникiв 
мiського рiвня управлiння (48,6 ± 6,0%), дещо менше — для 
регiонального (42,1 ± 11,3%) та районного (36,6 ± 3,8%) 
рівня. Водночас 40,0 ± 3,1% респондентів було важко вiдпо-
вiсти на питання про важливiсть такого джерела інформації, 
як описи винаходiв, патенти, лiцензiї, що свідчить про неви-
користання їх у роботi.

Автоматизованi бази даних є важливим джерелом iнформа-
цiї для 89,5 ± 7,0% керiвникiв регiонального, для 45,3 ± 3,9% 
районного і 45,7 ± 6,0% міського рівня.

Як показало опитування, для керiвникiв усiх рiвнiв управ-
лiння охороною здоров’я найбiльш доступними джерелами iн-
формацiї є журнальнi статтi (78,0 ± 2,6%), довiдкова лiтература 
(70,0 ± 2,9%) та мережа Iнтернет (69,6 ± 2,9%), а найменш 
доступним є документи, якi не публiкуються (звiти про НДР, 
дисертацiї), оскiльки недоступними їх визнало 27,6 ± 2,8% 
респондентів (табл. 2). Щодо вищезазначених найбiльш до-
ступних iнформацiйних джерел прослiдковується наступна за-
кономірність: вони бiльш доступні для керiвникiв вищого рiвня. 
Монографiї, пiдручники, як джерело інформації, також є бiльш 
доступними для керiвникiв регiонального рiвня (78,9 ± 9,4%), 
для районного — 56,5 ± 3,9% та мiського — 72,9 ± 5,3%.

Щодо матерiалiв конференцiй, з’їздiв, семінарів, то вони 
є найбільш доступними для керiвникiв регiонального рiвня 



http://uacm.kharkov.ua

ИТ в управлении здравоохранением 
Информационное обеспечение руководителя

23

Iнформацiйне джерело
Доступне Недоступне Важко 

вiдповiсти

% ± m % ± m % ± m

Монографiї, пiдручники 62,8 3,1 7,2 1,6 16,8 2,4

Довiдкова лiтература 70,0 2,9 5,2 1,4 13,6 2,2

Журнальнi статтi 78,0 2,6 2,0 0,9 9,2 1,8

Документи, якi не публiкуються 6,0 1,5 27,6 2,8 36,4 3,0

Реферативнi журнали та збiрники 36,0 3,0 14,8 2,2 27,6 2,8

Матерiали конференцiй, з’їздiв, семiнарiв 44,4 3,1 14,8 2,2 22,0 2,6

Описи винаходiв, патенти, лiцензiї 13,2 2,1 19,2 2,5 39,6 3,1

Спецiальна лiтература 65,6 3,0 6,4 1,5 16,8 2,4

Автоматизованi бази даних 32,0 3,0 16,0 2,3 26,0 2,8

Мережа Iнтернет 69,6 2,9 7,6 1,7 8,8 1,8

(68,4 ± 10,7%), для районного — 40,4 ± 3,9% та мiського — 
47,1±6,0%.

Автоматизованi бази даних найбiльш доступні для працiв-
никiв регiонального рiвня управлiння охороною здоров’я.
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Табл. 2. Доступнiсть для керівників охорони здоров’я iнформацiйних джерел, %.

4. Висновки
Досліджено канали розповсюдження iнформацiї про дiяль-

нiсть галузi охорони здоров’я серед керівників охорони здоров’я 
різних рівнів. Визначено бажану частоту отримання інформації 
за різними напрямами охорони здоров’я, оцінено її важливість 
та доступність, а також види інформаційних джерел та канали 
отримання інформації, які найчастіше використовуються, їх важ-
ливість та доступність. Результати дослідження інформаційної 
діяльності керівників охорони здоров’я різних рівнів дозволяють 
ширше розкрити управлінські інформаційні потреби і визначити 
можливі шляхи оптимізації управлінської діяльності.

Дослідження проводилися з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції 
2013 р.). Автор статті Є. М. Кривенко підтверджує, що у нього 
відсутній конфлікт інтересів.
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Информационная составляющая деятельности 
руководителей здравоохранения разных уровней

Е. Н. Кривенко
ГУ «Украинский институт стратегических исследований МЗ Украины», Киев

Резюме

Введение. Для оптимизации деятельности руководителей здравоохранения разных уровней необходимо исследовать их ин-
формационное обеспечение и информационные потребности.

Материалы и методы. Для достижения поставленных задач по специально разработанной анкете (авторская разработка, 
защищенная авторским правом) проведен опрос руководителей здравоохранения разных уровней. В опросе по изучению струк-
туры и объемов информационных потоков и информационных потребностей на разных уровнях управления здравоохранением 
приняли участие 250 руководителей органов управлений здравоохранения Украины: 19 — регионального, 161 — районного 
и 70 — городского уровней управления.

Цель работы. Исследовать каналы распространения информации о деятельности отрасли здравоохранения среди руково-
дителей здравоохранения разных уровней, а также частоту, важность и доступность получения информации по направлению 
организация здравоохранения.

Результаты исследования. Исследована каналы информации, которые руководители разных уровней управления зачастую 
используют для распространения информации о своей деятельности и считают наиболее перспективными: большинство рес-
пондентов чаще всего используют личные контакты с другими специалистами и размещают информации в СМИ (газеты, радио, 
телевидение). Об использовании такого канала информации как выставки, конференции, съезды, семинары, то чаще всего его 
используют руководители регионального и городского уровня управления, реже руководители районного уровня управления, 
что связано с их доступностью.

Получены данные о том, что наиболее перспективными каналами распространения информации для руководителей регио-
нального уровня управления здравоохранения являются выставки, конференции, съезды, семинары и информация в СМИ, а наи-
менее перспективными оказались научные издания при более частом использовании этих источников руководителями других 
уровней управления.

Установлено, что на всех уровнях управления регулярно требуется информация по вопросам организации медицинской помощи 
населению, медицинской статистики и обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Руководители всех уровней управления здравоохранением наиболее важными видами источников информации отметили 
журнальные статьи, специальную литературу (государственные стандарты, методические документы) и сеть Интернет. При этом 
наиболее доступными источниками информации являются журнальные статьи, справочная литература по специальности и сеть 
Интернет.

Выводы. Результаты исследования информационной деятельности руководителей здравоохранения разных уровней позволя-
ют шире раскрыть управленческие информационные потребности и определить возможные пути оптимизации управленческой 
деятельности.

Ключевые слова: информационное обеспечение; информационные потребности; управленческая деятельность, организация 
здравоохранения.
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Information component of health care leaders 
activity at different levels

E. M. Kryvenko
SI «Ukrainian Institute of Strategic Researches Ministry of Health of Ukraine», Kyiv

e-mail: taragorm@ukr.net

Abstract

Introduction. For optimization of health care heads activity of different levels it is necessary to examine their information supply 
and information needs.

Materials and methods. For achievement of tasks under specially developed questionnaire (authoring protected by the copyright) 
survey of health care heads of different levels has been carried out. In survey on studying structure and volumes of information flows 
and information needs at different levels of management of heals care have taken part 250 heads of bodies of health care of Ukraine: 
19 — regional, 161 — district and 70 — city management levels.

The object of the study is to investigate the distribution channels of information on activity of branch of health care among health care heads 
of different levels, as well as frequency, importance and availability of obtaining information in the direction of health care organization.

Study results. Have been studied channels of information, which heads of different levels of management frequently use for 
distribute information on their activities and consider the most perspective: the majority of respondents is use more often personal 
contacts with other experts and place information in the mass-media (newspapers, radio, television). About use of such information 
channel  as exhibitions, conferences, congresses, seminars more often it is used by heads of regional and city level of management, less 
often heads of district level of management, due to their availability.

The received data have been shown that the most perspective channels of information distribution for heads of regional level 
of health care management are exhibition, conferences, congresses, seminars and information in mass-media, and the least perspective 
appeared scientific publications at more often use of these sources by heads of other levels of management.

It is established that at all levels of management information on questions of the organization of medical aid on a regular basis 
is required, medical statistics and provide medical products and products of medical purpose.

Heads of all levels of health care management most important types of information sources have indicated Journal articles, special 
literature (state standards, methodological documents) and the Internet. Thus the most accessible sources of information are Journal 
articles, reference books on specialities and the Internet.

Conclusion. Results of research of an information work of health care heads of different levels allow open more widely administrative 
information needs and to define possible ways of management activity optimization. 

Key words: Information supply; Information needs; Management activity; Organization of health care.
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Задача оптимального керування стадією відпалу 
полімеразно-ланцюгової реакції

В. П. Марценюк, А. С. Сверстюк, О. М. Кучвара
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Україна

Резюме

Вступ. Для мінімізації часу проведення полімеразно-ланцюгової реакції необхідно дослідити математичну модель стадії 
елонгації, щодо керованості.

Постановка задачі. Методологія. Для ефективного використання методів полімеразно-ланцюгової реакції, доцільно провести 
дослідження керованості стадії відпалу. Таким чином задача математичного моделювання і відповідних розрахунків полягає 
в оцінюванні мінімально необхідного часу реалізації досліджуваної стадії, що в загальному випадку забезпечить досягнення 
мінімального часу проведення полімеразно-ланцюгової реакції.

Мета роботи. Дослідження керованості стадією відпалу полімеразно-ланцюгової реакції.
Результати дослідження. Застосовано загальну методологію керування для отримання розв’язку задачі оптимального пере-

бігу стадії відпалу у полімеразно-ланцюговій реакції.
У досліджуваній моделі використано рівняння Арреніуса, яке враховує залежність швидкості реакції від абсолютної температу-

ри. Дана залежність може бути використана при дослідженні стадії відпалу полімеразно-ланцюгової реакції, оскільки керуючим 
впливом при цьому є саме температура. Застосовано принцип максимуму Понтрягіна до задачі оптимального керування стадії 
відпалу та сформульовано необхідну умову оптимальності.

Висновок. Отримані результати необхідні для чисельного обчислення оптимального керування досліджуваної стадії та до-
поможуть мінімізувати необхідний час реалізації стадії відпалу.

Ключові слова: полімеразна ланцюгова реакція; стадія відпалу; оптимальне керування; принцип максимуму Понтрягіна. 

1. Вступ
Відомо, що полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або 

PCR) — експериментальний метод молекулярної біології, 
спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних 
фрагментів дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) в біо-
логічному матеріалі (пробі). Крім простого збільшення числа 
копій ДНК (цей процес називається ампліфікацією), ПЛР 
дозволяє проводити безліч інших маніпуляцій з генетичним 
матеріалом (введення мутацій, зрощення фрагментів ДНК), 
і широко використовується в біологічній і медичній практиці, 
наприклад для клонування генів, введення мутацій, виділення 
нових генів, секвенування, для створення і визначення гене-
тично модіфікованих організмів, діагностики захворювань 
(спадкових, інфекційних), ідентифікації малих кількостей ДНК, 
встановлення батьківства [1].

2. Постановка задачі
Реакція ПЛР базується на багаточисленному копіюванні 

(селективній ампліфікації) досліджуваної ДНК ферментом 
ДНК-полімеразою. Утворені копії ДНК ідентифікують за до-
помогою методу електрофорезу.

При проведенні ПЛР виконується 20-35 циклів [1], кожен 
з яких складається з трьох стадій (рис. 1 (а, б, в)).

Дволанцюгову ДНК-матрицю нагрівають до 94–96 °C (або 
до 98 °C, якщо використовується особливо термостабільна по-
лімераза) на 0,5–10 хв., щоб ланцюги ДНК розділилися. Ця ста-

дія називається денатурацією — руйнуються водневі зв’язки 
між двома ланцюгами (рис. 1 (а)). Іноді перед першим циклом 
проводять попереднє прогрівання реакційної суміші протягом 
2–5 хв. для повної денатурації матриці і праймерів.

Коли ланцюги розійшлися, температуру знижують, щоби 
праймери могли зв’язатися з одноланцюговою матрицею 
(рис. 1 (б)). Ця стадія називається відпалом (англ. annealing). 
Температура відпалу залежить від праймерів і зазвичай ви-
бирається на 4–5 °С нижче за їх температуру плавлення. Час 
стадії — 0,5–2 хв.

ДНК-полімераза реплікує матричний ланцюжок, викорис-
товуючи праймер як затравку. Це так звана стадія елонгації 
(рис. 1 (в)). Температура елонгації залежить від полімерази. 
Полімерази Taq і Pfu, що найчастіше використовуються, най-
активніші за 72 °C. Час елонгації залежить як від типу ДНК-по-
лімерази, так і від довжини фрагмента, який ампліфікують. 
Середня швидкість елонгації — 1000 пар основ за 1 хв. Після 
закінчення всіх циклів часто проводять додаткову стадію 
фінальної елонгації, щоб добудувати всі одноланцюжкові 
фрагменти. Ця стадія триває 10–15 хв.

Для ефективного проведення ПЛР необхідно забезпечити 
багатостадійний циклічний режим зміни температури. Кожна 
стадія циклу (денатурація, відпал, елонгація) повинна від-
буватися при певних температурах та на протязі відповідного 
часу. В іншому випадку необхідних перетворень молекул 
ДНК може не відбутися. Таким чином задача математичного 
моделювання і відповідних розрахунків полягає в оцінюванні 
мінімально необхідного часу реалізації кожної стадії циклу, 
що в загальному випадку забезпечить досягнення мінімаль-
ного часу проведення ПЛР.
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У багатьох роботах [2–5] наведені різні моделі ПЛР, однак 
для ефективнішого використання методів ПЛР, доцільно про-
вести дослідження керування даних моделей.

Метою даної роботи є дослідження керування стадією відпалу 
ПЛР за допомогою температури, яка запропонована в роботі [5].

ваного x. Отже, розв’язки (1) є абсолютно неперервними функ-
ціями, що задовольняють (1) майже скрізь. При таких умовах 
існування розв’язку (1) x(t,u) доведене в роботах [6, 7].

Задача оптимального керування містить критерій якості   
J[u] вигляду:

Рис. 1. Схема полімеразно-ланцюгової реакції: а) де-
натурація; б) відпал; с) елонгація. Основи, що входять 
до складу нуклеотидів: аденін [A] і гуанін [G], цитозин 
[C] і тимін [T].

3. Результати дослідження

3.1. Теоретичні основи оптимального 
керування в ПЛР

У задачах оптимального керування ПЛР за допомогою тем-
ператури варто розглядати таку множину керувань:

Тут a,b,t
1
,t

2
 >0.

Припускається, що стан системи x(t)  Rn при заданому 
керуванні u  U визначається системою звичайних диферен-
ціальних рівнянь:

(1)

де ƒ:R  Rn  R  Rn є неперервною і має неперервні перші час-
тинні похідні відносно x та u. Оскільки припускається, що u(t) 
є вимірною та обмеженою, то права частина системи (1) є не-
перервною відносно x і лише вимірною відносно t для фіксо-

де L — задана дійснозначна функція і φ — неперервнодиферен-
ційовна дійснозначна функція. Метою є знаходження керуван-
ня u*  U, такого що 

,

(2)

Після того, як описано модель та визначено критерій якості 
в теорії оптимального керування ставлять ряд задач [8]:
• доведення існування оптимального керування;
• опис побудови оптимального керування;
• доведення єдиності оптимального керування;
• чисельне обчислення оптимального керування;
• дослідження залежності оптимального керування від пара-
метрів моделі.

Достатні умови існування оптимального керування для 
задачі (1)–(2) без термінальної складової в критерії якості 
наведено в роботах [8, 9].

Теорема 1. Розглядається задача оптимального керування 
(1)—(2) на фіксованому інтервалі [t

1
,t

2
]. Припустимо, що:

1) існує стала M  0 така, що x(t,u)  M для всіх u  U 
та t

1
  t  t

2
;

2)  L є напівнеперервною знизу;
3) множина D+ = {(y0,y):ν  U, y = ƒ(t,x,ν), y0  L(t,x,ν)} є опук-
лою для (t,x)  [t

1
,t

2
]  {|x|  M}.

Тоді існує оптимальне керування u*  U.
Опис побудови оптимального керування для задачі (1)–(2) 

дає принцип максимуму Понтрягіна з термінальною складовою 
[10, 11].

Теорема 2. Нехай u*  U — оптимальне керування в задачі 
(1)–(2). Тоді існує спряжена функція λ:R  Rn така, що x(t,u*), 
u*, λ задовольняють систему:

.

(3)

та спряжену систему:

d t
dt

H
x

L t x u ƒ  t x u

t x t

x
T

x

λ λ

λ φ

( )
( , , ) ( , , ),

( ) '( ( )),

* *= − ∂
∂

= − −

=2 2 умова трансвертальності

(4)

де функція Гамільтона–Понтрягіна H задається як:

(5).

3.2. Задача оптимального керування 
стадією відпалу в ПЛР

Розглядається модель ПЛР стадії відпалу, яка запропоно-
вана в роботі [5]:

(6)
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У формулах (6–8): s — одноланцюгова ДНК, p — молекула 
праймер, s' — одноланцюгова ДНК зв’язана з праймером, 
k

1
 — зворотня швидкість реакції для відпалу.

При проведенні фази відпалу ПЛР керуючим впливом є тем-
пература [3, 4]. Залежність швидкості реакції k від абсолютної 
температури T описується рівнянням Арреніуса [12]: 

Отже, з Теореми 2 маємо спряжену систему:

(7)

(8)

де A характеризує частоту зіткнень молекул, R — універсальна 
газова стала, Ea — енергія активації.

Виходячи з рівняння Арреніуса (9) система диференціаль-
них рівнянь для стадії відпалу (6)–(8) може бути уточненена 
таким чином:

(9)

(10)

(11)

(12)

з відповідними початковими умовами:

(13)

У системі диференціальних рівнянь (10–12)  — стала. 

Вважаємо, що T = T(t) — функція керування.
Припускаємо, що T(t)  [Te

min,Te
max].

Для стадії відпалу метою є отримати якнайбільше одно-
ланцюгових ДНК, які зв’язані з праймером s', при цьому ви-
тративши якнайменше праймеру p, тобто:

.

Тут W — ваговий коефіцієнт, U — множина кусково-непе-
рервних функцій T(t)  [Te

min,Te
max].

Біологічно значимою областю є:

s  0, p  0, s’  0,

(14)

(15)

(16).

що накладає фазові обмеження:

Отже, метою є визначення оптимального керування T*  U, 
що задовольняє:

На основі Теореми 1 ми бачимо, що оптимальне керування 
в задачі (10)–(16) існує, оскільки підінтегральний вираз в кри-
терії якості є опуклою функцією, а траєкторія системи належить 
простору L.

Застосуємо Теорему 2 для отримання необхідних умов опти-
мальності. Функція Гамільтона–Понтрягіна має вигляд: 

(17)

(18)

Позначимо:

(19)

Враховуючи (19) функцію Гамільтона–Понтрягіна (17) за-
пишемо у вигляді:

(20)

Звідси бачимо, що максимальні значення H будуть дося-
гатися при T = T*(t), де:

(21)

Отже, оптимальні траєкторія (s*,p*,s’*) на керування T* мо-
жуть бути побудовані в результаті розв’язку крайової задачі:

(22)

З крайовими умовами:

Теорема 3. Для досить малого значення t
2
 розв’язок сис-

теми (22) є єдиним.
Доведення. Припустимо навпаки, що існують два розв’язки 

(22), а саме:

і

,
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Праві частини системи (22) є Ліпшицевими функціями ар-
гументів s, q, s', λ

1
, λ

2 
,λ

3
. Звідси існує стала C > 0 така, що:

(23).

Застосовуючи до (23) теорему про середнє значення, маємо, 
що існує момент часу ξ : t

1
  ξ  t

2
 такий, що:

.

при всіх t  [t
1
,
 
t

2
]. Якщо ж виберемо t

2
 таким, що , то отри-

муємо суперечність.

4. Висновок
Сформульовано задачу оптимального керування протікання 

стадії відпалу у ПЛР. Застосовано принцип максимуму Пон-
трягіна до задачі оптимального керування та сформульовано 
необхідну умову оптимальності. Отримані результати необхідні 
для чисельного обчислення оптимального керування дослі-
джуваної стадії, а також допоможуть мінімізувати необхідний 
час реалізації стадії відпалу, що в загальному випадку забез-
печить досягнення мінімального часу проведення ПЛР.

У подальших дослідженнях потрібно дослідити, щодо 
керованості інші стадії ПЛР та провести відповідне чисельне 
обчислення оптимального керування.
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Задача оптимального управления стадией отжига 
полимеразной цепной реакции

В. П. Марценюк, А. С. Сверстюк, А. М. Кучвара
Тернопольский государственный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского, Украина

Резюме 

Введение. Для минимизации времени проведения полимеразной цепной реакции необходимо исследовать математическую 
модель стадии элонгации, по управляемости.

Постановка задачи. Методология. Для эффективного использования методов полимеразной цепной реакции, целесообразно 
провести исследования управляемости стадии отжига. Таким образом, задача математического моделирования и соответствую-
щих расчетов заключается в оценке минимально необходимого времени реализации исследуемой стадии, что в общем случае 
обеспечит достижение минимального времени проведения полимеразной цепной реакции.

Цель работы. Исследование управляемости стадией отжига полимеразной цепной реакции.
Результаты исследования. Применено общую методологию управления для получения решения задачи оптимального течения 

стадии отжига полимеразно-цепной реакции.
В исследуемой модели использовано уравнение Аррениуса, которое учитывает зависимость скорости реакции от абсолютной 

температуры. Данная зависимость может быть использована при исследовании стадии отжига полимеразной цепной реакции, 
поскольку управляющим воздействием при этом является именно температура. Применен принцип максимума Понтрягина к за-
даче оптимального управления стадией отжига и сформулированы необходимое условие оптимальности.

Заключение. Полученные результаты необходимы для численного вычисления оптимального управления исследуемой стадии 
и помогут минимизировать необходимое время реализации стадии отжига.

Ключевые слова: полимеразно-цепная реакция; стадия отжига; оптимальное управление; принцип максимума Понтрягина.

Дослідження проводилися з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції 
2013 р.). Автори статті – В. П. Марценюк, А. С. Сверстюк – під-
тверджують, що у них відсутній конфлікт інтересів.
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Exercise of optimal control of annealing stage 
оf polymerase chain reaction

V. P. Martsenyuk, A. S. Sverstyuk, O. M. Kuchvara
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine

e-mail: sverstyuk@ukr.net

Abstract 

Introduction. It is necessary to study the mathematical model of the elongation stage regarding handling to minimize the time 
of the polymerase chain reaction.

Formulation of the problem. Methodology. In order to use the methods of the polymerase chain reaction, it is necessary to study 
the annealing stage handling. Thus the problem of mathematical modeling and corresponding calculations is to assess the minimum 
time required for implementation of the study phase. In general it provides the minimum of polymerase chain reaction time.

The object is to study the annealing stage handling of the polymerase chain reaction.
Study results. General methodology of handling is applied to get the problem solution of optimal flow by the annealing stage 

of the polymerase chain reaction.
In the studied model Arrhenius equation is used, which takes into account the dependence of reaction rate on the absolute tem-

perature. This dependence can be used to study the annealing stage of the polymerase chain reaction, because temperature has the 
control action. Pontryagin maximum principle is applied to the problem of the optimal handling of the annealing stage and the neces-
sary condition of the optimality is formulated.

Conclusion. The results are needed for the numerical calculation of optimal control of the studied stage and help minimize the time 
required for the implementation of the annealing stage.

Key words: Polymerase chain reaction; Annealing stage; Optimal control; Pontryagin’s maximum principle.
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Количественная оценка состояния 
«нейроэндокринных осей» и иммунной системы 

в условиях экспериментального эмоционального стресса: 
факторная модель

©О. Ю. Майоров
Институт медицинской информатики и Телемедицины, Харьков 

Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, Харьков 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков» НАМН Украины, Харьков

Резюме

Введение. Важным элементом висцерального компонента устойчивости к эмоциональному стрессу является состояние 
«нейроэндокринных осей» стресса, находящихся в тесном взаимодействии с иммунной системой. Взаимодействие трех основных 
«нейроэндокринных осей» стресса играет важную роль при развертывании общего адаптационного синдрома. Классическим про-
явлением стресса является изменение массы некоторых эндокринных желез и элементов тимико-лимфатического аппарата.

Цель работы. Создание модели для объективной оценки состояния «нейроэндокринных осей» и иммунной системы в условиях 
экспериментального эмоционального стресса.

Объект и методы. В исследовании использовались 94 половозрелые беспородные белые крысы-самцы. В течение 5-ти дней проводи-
лось реалистическое моделирование экспериментального эмоционального стресса (модифицированная модель «стресс ожидания»).

Результаты. Разработана модель эндокринных взаимодействий в условиях эмоционального стресса и проведена развернутая 
физиологическая интерпретация главных факторов: F

1
 — как фактор, отражающий состояние многозвенной «гипоталамо-гипо-

физарно-надпочечниковой оси» («адрено-кортикальной оси») стресса; F
2
 — как фактор, отражающий результирующий эффект 

гормональной перестройки метаболизма (метаболический эффект гормонов коры надпочечников); F
3
 — как фактор, отражающий 

состояние иммунной системы. Разработанная модель позволяет выявить и количественно измерить скрытые за переменными 
явления, не поддающиеся непосредственному измерению. Предлагаемый подход предоставляет возможность количественно 
оценить нейроэндокринный уровень висцерального компонента устойчивости к эмоциональному стрессу и объективно ранжи-
ровать животных в зависимости от его состояния.

Ключевые слова: эмоциональный стресс; устойчивость к стрессу; «нейроэндокринные оси стресса»; иммунная система; 
моделирование экспериментального стресса; факторный анализ.

Введение
К настоящему моменту сформировались представления 

о «нейроэндокринных осях» стресса и их взаимодействиях 
[16, 19, 20, 40, 41, 43, 49, 50, 60, 83].

Это реакция «битвы-бегства» по W. Cannon [36], связанная 
с активацией симпато-адреналовой системы (CAC) [14]. Она 
запускается при возбуждении миндалины, которая вовлекает 
латеральную и задние гипоталамические области [78], затем 
грудной отдел спинного мозга, чревный ганглий и, наконец, 
мозговой слой надпочечников [1, 31, 38], что вызывает выброс 
адреналина (А) и норадреналина (НА) в кровь [51, 52].

Выделяют три основных «эндокринных оси» стресса: адре-
но-кортикальную, соматотропную и тиреоидную, взаимодей-
ствие которых играет важную роль при развертывании общего 
адаптационного синдрома [49, 50, 60, 62, 63, 81,82].

Эмоциональное возбуждение реализуется, в первую оче-
редь, посредством гормональных механизмов, активируя выше-
перечисленные «нейроэндокринные оси». Это сопровождается 
повышением концентрации в крови катехоламинов (КА) [58, 
93], гормонов щитовидной железы [2, 41, 43, 65, 81, 82, 96].

В запуске и регуляции рассматриваемых осей ведущая роль 
принадлежит лимбическим структурам — дорсо-медиальной 

миндалине в психофизиологической реакции «битвы-бегства» 
[42, 59, 78], миндалине, вентральному гиппокампу, септо-ги-
поталамическим взаимодействиям — при активации адрено-
кортикальной оси [5, 42, 49, 50, 64], септо-гиппокампально-
гипоталамическим — при активации соматотропной оси [5, 49, 
50], перегородке-гиппокампу-срединному возвышению — при 
активации тиреоидной оси [5, 39, 49, 50].

Классическим проявлением стресса является изменение 
массы тимуса и надпочечников [18, 51, 52]. Установлена связь 
этого явления с активацией симпато-адреналовой и адрено-
кортикальной систем [9, 19-21, 24].

2. Объект и методы
2.1. Объект исследования

В настоящем разделе приведены результаты исследо-
ваний массы элементов тимико-лимфатического аппарата 
и некоторых эндокринных желез половозрелых беспород-
ных белых крыс-самцов, контрольных и подвергнутых 
хроническому эмоциональному стрессу (ЭС). Проведено 94 
вскрытия контрольных (40) и подопытных (54) беспородных 
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половозрелых белых крыс-самцов, и анализ массы 658 орга-
нов. Исследовались тимус, селезенка, надпочечники, семен-
ники, сердце, желудок. Для взвешивания использовались 
торсионные весы (тип ВТ до 500 мг) и электрические анали-
тические весы 1 класса (типа «ВЛА-200»). Затем производился 
пересчет абсолютной массы органов в относительную на 100 г 
массы тела. Выбор в качестве объекта исследования беспород-
ных белых крыс обусловлен работами, в которых показана не-
одинаковая устойчивость различных генетических линий крыс 
(Вистар, Август и некоторых других) к эмоциональным стрес-
сам [18, 25]. Для исследования влияния хронического эмоцио-
нального стресса на состояние нейроэндокринных осей стресса 
и иммунную систему, по нашему мнению, более эффективно 
использовать животных без генетически детерминированной 
устойчивости той или иной системы (сердечно-сосудистой, 
иммунной, пищеварительной или другой). Этим требованиям 
наиболее полно отвечают беспородные белые крысы.

2.2. Реалистическое моделирование 
экспериментального эмоционального 
стресса

Для исследования физиологических механизмов устойчи-
вости к эмоциональному стрессу проводилось моделирование 
этого состояния. Большое значение имеет выбор адекватной 
модели, которая удовлетворяет необходимым критериям: 
1) наличие дефицита времени с элементами симультанного 
мышления; 2) конфликтная ситуация; 3) невозможность удо-
влетворения ведущей (доминирующей) биологической или 
социальной потребности [17, 18]. Ф. П. Ведяев [3, 4, 6] развил 
принцип реалистичности при моделировании эмоционального 
стресса для приближения экспериментальных исследований 
к клинической практике и возможности экстраполяции получа-
емых данных на человека. В основе этих моделей было пред-
ложено положить моделирование первичного воздействия 
на высшие интегративные системы мозга путем активации 
нервных аппаратов, наличия информационных нагрузок, 
и как следствие этого, напряжение эмоциональных систем, 
памяти и механизмов прогнозирования. Исходя из этого, 
в качестве критерия для выбора модели нами используется 
принцип, в основе которого лежит оценка агента, вызываю-
щего стрессовый синдром, и патогенетический механизм его 
формирования.

Одной из наиболее аналитических моделей эмоциональ-
ного стресса, развивающегося по экзогенному типу, когда 
напряжение возникает в результате влияния нескольких 
стрессовых факторов из внешней среды, является модель 
«стресс ожидания» в нашей модификации [3, 4, 6]. Каждые 
5 мин крысы, находившиеся в установке для одновременной 
тренировки шести крыс, получали одновременно в тече-
ние 3 с световое (лампа 300 Вт), звуковое (звонок 65 дБ) 
и электрокожное (ток частотой 1 кГц надпороговой величи-
ны) раздражения. Крысы находились в условиях модели 
5 дней по 5 ч ежедневно, что позволило изучить механизмы 
формирования хронического эмоционального стресса. Со-
четанное применение раздражителей по жесткой временной 
схеме (с помощью программного устройства) способствовало 
достижению высокого уровня эмоционального напряжения 
на основе условного рефлекса на время, дало возможность 
животному прогнозировать приближение момента нанесения 
аверсивного раздражителя.

Для анализа использовались методы параметрической 
(вычисление M, m, σ) и непараметрической (критерий «U» 
и «Вилкоксона–Манна–Уитни») статистики, корреляционный 
и факторный анализ (метод вычисления главных компонент) 

[7, 8, 26, 92]. Вычисления проводились с помощью пакета при-
кладных программ Statgraphics Centurion, версия 16.1.11 (2011).

3. Результаты собственных 
исследований

При эмоциональном стрессе активируется одновремен-
но несколько нейроэндокринных осей. Суммарный эффект 
их взаимодействия у разных индивидов различен и приводит 
к изменению массы исследуемых органов. При этом возможно 
значительное многообразие их сочетаний, по которым при 
традиционном подходе к анализу (вычисление средних зна-
чений, корреляционный анализ) трудно оценить состояние 
отдельных механизмов, обуславливающих устойчивость 
рассматриваемого уровня. По этой же причине затруднено 
сопоставление устойчивости различных индивидов по изме-
ряемым показателям. В наших исследованиях для этих целей 
использовался многомерный анализ, в результате которого 
разработана факторная модель, позволяющая выявить и ко-
личественно измерить скрытые за переменными явления, 
не поддающиеся непосредственному измерению.

3.1. Характерные направления 
изменений массы элементов 
тимико-лимфатической системы 
и некоторых эндокринных желез 
(непараметрическая статистика)

Определялись средние значения показателей массы иссле-
дуемых желез в контроле и, измененных под влиянием хро-
нического эмоционального стресса. В наших исследованиях 
интерпретации средних значений придается мало значения. 
Эти данные дают лишь представление о наиболее характер-
ных, выраженных направлениях изменений.

У животных под влиянием хронического эмоционального 
стресса по сравнению с контролем происходит уменьшение 
массы тела, тимуса, и селезенки. Увеличивается масса над-
почечников и семенников (табл. 1).

3.2. Структура зависимости массы 
элементов тимико-лимфатической 
системы и некоторых эндокринных 
желез (корреляционный анализ)

На основании результатов корреляционного анализа вы-
явлена структура зависимости, отражающая связь между 
этими показателями в контроле и под влиянием хронического 
эмоционального стресса (представлена в корреляционных 
матрицах, табл. 2, 3). 

Структура зависимости показателей, отражающих связь 
изучаемых переменных контрольных и подопытных животных, 
различна (табл. 2 и 3). Под влиянием хронического эмоци-
онального стресса появляются новые связи. Так, в контроле 
между массой тимуса и селезенки связь отсутствует, у стрес-
сированных животных она появляется (коэффициент корреля-
ции увеличивается с 0,01 до 0,31). Связь между массой тимуса 
и семенников изменяется на противоположную (r = –0,25 
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Переменная Контроль Хронический ЭС 
(после 5 дней стрессования)

Тимус 52,5 ± 2,3 42,8 ± 2,0*

Селезенка 240,2 ± 12,6 223,2 ± 6,7*

Надпочечник (правый) 6,8 ± 1,1 8,1 ± 0,16*

Надпочечник (левый) 7,4 ± 0,5 8,5 ± 1,6*

Семенник 390,3 ± 11,3 462,9 ± 7,6*

Масса тела, г 334,7 ± 10,6 306,1 ± 5,2*

Число наблюдений 40 54

Табл. 1. Масса элементов тимико-лимфатической системы и некоторых эндокринных желез половозрелых белых 
крыс-самцов в контроле и после пятидневного пребывания в условиях хронического эмоционального стресса 

(мг/100 г массы).

Примечание: ± m — ошибка репрезентативности выборочного показателя;
 *) — различия двух групп наблюдений достоверны при р ≤ 0,05 по непараметрическому критерию «U»— 
            Вилкоксона–Манна–Уитни (по Е. В. Гублер, [7]).

Табл. 2. Корреляционная матрица, отражающая связь между массой элементов тимико-лимфатического аппарата 
и некоторых эндокринных желез контрольных половозрелых белых крыс-самцов.

Переменная Т С Нп Нл Се М

Тимус (Т) 1,00

Селезенка (С) 0,03 1,00

Надпочечник правый (Нп) –0,20 0,34 1,00

Надпочечник левый (Нл) –0,20 0,39 0,91 1,00

Семенники (Се) –0,25 0,48 0,61 0,67 1,00

Масca тела (М) 0,17 –0,39 –0,66 –0,68 –0,59 1,00

Примечание: коэффициенты корреляции значимы при р ≤ 0,05, начиная с 0,30 (по Л. Закс, [8], табл.1 13, с. 392).

Переменная T С Нп Нл Се М

Тимус (Т) 1,00

Селезенка (С) 0,31 1,00

Надпочечник (Нп) –0,01 –0,04 1,00

Надпочечник (Нл) –0,20 –0,21 –0,82 1,00

Семенник (Се) 0,32 0,35 0,01 –0,14 1,00

Масса тела (М) 0,03 0,02 –0,20 –0,58 –0,58 1,00

Табл. 3. Корреляционная матрица показателей, отражающая связь между массой элементов тимико-лимфатического 
аппарата и некоторых эндокринных желез, измененных под влиянием хронического эмоционального стресса 

у половозрелых белых крыс-самцов.

Примечание: коэффициенты корреляции значимы при р ≤ 0,05, начиная с 0,26 (по Л. Закс, [8], табл. 113, с. 392).

в контроле, r = 0,32 у стрессированных крыс). Под влиянием 
хронического эмоционального стресса степень существующих 
связей уменьшается. Довольно значимая отрицательная связь 
массы надпочечников с массой тела (r = –0,66) и положи-
тельная связь с семенниками (r = 0,61) под влиянием стресса 
уменьшается до –0,20 и 0,01 соответственно.

Резюмируя эти данные, можно считать, что под влияни-
ем хронического эмоционального стресса у половозрелых 
животных изменяется структура зависимости изучаемых 

переменных, отражающая состояние «нейроэндокринных 
осей» стресса. Это сопровождается изменением величины 
и знака существующих в норме и появлением новых связей, 
характерных для состояния эмоционального стресса. Такими 
специфическими связями являются положительные связи 
между тимусом и селезенкой, тимусом и семенниками. Спе-
цифическим проявлением этого состояния можно считать, 
по-видимому, также исчезновение связей между массой 
тела — селезенкой, массой тела — надпочечниками.
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3.3. Факторная модель состояния 
«нейроэндокринных осей» и иммунной 
системы в условиях экспериментального 
эмоционального стресса

(номера в скобках). В табл. 4 приводятся данные после «ва-
римакс» вращения.

Факторные модели массы органов контрольных и подверг-
нутых хроническому эмоциональному стрессу половозрелых 
крыс-самцов различны. Из этого следует, что у интактных 
животных и в условиях хронического эмоционального стресса 
ведущими являются различные совокупности показателей. 
У стрессированных крыс информативность изучаемых сово-
купностей параметров перераспределяется. Изменяется си-
стема иерархии главных факторов, отражающих включение 
механизмов адаптации для восстановления гомеостаза.

Факторная модель эндокринных взаимодействий в усло-
виях эмоционального стресса образуется тремя главны-
ми факторами, которые предлагается интерпретировать 

Переменная
Факторы

КМК
1 2 3

Тимус –0,04 –0,04 0,81 (1) 0,24

Селезенка –0,08 –0,08 0,79 (2) 0,24

Надпочечник (правый) 0,96 (1) –0,08 0,05 0,72

Надпочечник (левый) 0,94 (2) –0,01 –0,20 0,73

Семенник –0,09 –0,83 (2) 0,41 (3) 0,54

Масса тела, г –0,15 0,93 (1) 0,13 0,46

Накопленная дисперсия ( = 0,82) 0,34 0,30 0,18

Рис. 1. Структура гипотезы факторного отображения измененных под влиянием хронического 
эмоционального стресса показателей массы некоторых эндокринных желез и элементов 
тимико-лимфатического аппарата половозрелых белых крыс-самцов.

Табл. 4. Факторная характеристика измененных под влиянием хронического эмоционального стресса показате-
лей массы элементов тимико-лимфатического аппарата и некоторых эндокринных желез половозрелых белых 

крыс-самцов (после «варимакс» вращения).

Примечание:  *)  нагрузки для факторов — коэффициенты корреляции переменных с выделенными факторами; 
 **) цифрами в скобках обозначен порядок, в котором переменные вносят наибольший вклад в выделенный фактор; 
 цифры в кружке стоят только возле переменных, удовлетворяющих правилу отбора (выбраны переменные, имеющие  
 коэффициенты корреляции с главными Факторами по абсолютной величине ≥ 0,4 по Afifi A. A., Aezen S. P., [26]);

 КМК — квадрат множественной корреляции каждой переменной с остальными.

Надпочечник (правый)

Тимус

Селезенка

Семенник

Надпочечник (левый)

Масса тела, г

F1

F2

F3

Для определения главных факторов в качестве исходной ис-
пользуется вышеописанная корреляционная матрица (табл. 3). 
Выявлено три главных фактора (имеющих собственное значе-
ние ≥ 1). Эти факторы объясняют 81% общей дисперсии, что 
позволяет хорошо описывать структуру исходных переменных 
(табл. 4). Информативность переменных зависит от последо-
вательности, в которой они вносят вклад в главные факторы 
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следующим образом: F1 — как фактор, отражающий состояние 
многозвенной «гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси» («адрено-кортикальной оси») стресса; F2 — как фактор, 
отражающий результирующий эффект гормональной пере-
стройки метаболизма (главным образом, метаболический 
эффект гормонов коры надпочечников); F3 — как фактор, от-
ражающий состояние иммунной системы.

Обоснуем предлагаемую физиологическую интерпретацию 
выделенных факторов. 

Первый фактор (F1) предлагаем интерпретировать как 
фактор, отражающий состояние многозвенной «гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси» («адрено-кортикальной 
оси») стресса. Наибольший по значению вклад в F1 вносит 
масса надпочечников — правого и левого (r = 0,96 и r = 0,94 
соответственно). Как известно, масса надпочечников, их гисто-
логическое строение и функции коркового слоя полностью 
определяются адрено-кортикотропным гормоном (АКТГ) 
[32, 55]. Увеличение массы надпочечников, таким образом, 
косвенно свидетельствует об активации гипоталамо-гипо-
физарной системы и усиленном выделении АКТГ. При этом 
кратковременное повышение секреции оказывает только 
стероидогенный эффект. При более длительном хроничес-
ком повышении уровня АКТГ проявляется стимуляция всех 
обменных процессов надпочечника и обеднение коркового 
вещества аскорбиновой кислотой [24]. АКТГ комплексируется 
с рецепторами, расположенными на поверхности клеточной 
мембраны, при обязательном наличии Са2+, и тем самым ак-
тивирует аденилциклазу, циклический аденозинмонофосфат 
(цАМФ) с последующим запуском всех этапов стероидогенеза 
[24]. Постоянный уровень кальция при этом поддерживается 
кальцитонином [37].

Повреждение области срединного возвышения, серого 
бугра и мамиллярных тел тормозит выделение АКТГ под вли-
янием стресса [33, 53, 70]. При этом не происходит снижения 
уровня аскорбиновой кислоты в коре надпочечников.

Значительно расширились представления о механизмах, 
вызывающих активацию гипофизарно-адренокортикальной 
системы [19, 20]. Стрессорный выброс АКТГ обеспечивается 
несколькими механизмами, но, главным образом, — кортико-
либерином [67, 72–77]. При стрессе, таким образом, в плазме 
крови одновременно увеличивается содержание кортиколибе-
рина [84], АКТГ и кортикостероидов. Важно подчеркнуть, что 
кортиколиберин, кроме секреции АКТГ, активирует симпати-
ческую нервную систему и оказывает влияние на выражение 
эмоциональных реакций [34, 35].

Другой механизм, усиливающий секрецию АКТГ — это эф-
фект катехоламинов. При этом гормоны коркового и мозгового 
слоя надпочечников взаимодействуют таким образом, что КА 
усиливают секрецию АКТГ, а глюкокортикоиды стимулируют 
синтез НА и его превращение в адреналин [28]. В то же время 
масса надпочечников коррелирует с содержанием адреналина 
и кортикостерона в плазме крови [56] и связана также с акти-
вацией симпато-адреналовых механизмов [81, 82].

Наконец, кроме кортиколиберина секрецию АКТГ потен-
цирует окситоцин и вазопрессин [79, 80].

Эти три пептида выбрасываются нейронами паравентрику-
лярного ядра, являющегося эффекторным центром, определя-
ющим параметры реакции гипофизарно-адренокортикальной 
системы на стрессорные воздействия [19, 20, 61]. Таким об-
разом, активация «гипофизарно-адренокортикальной оси» 
стресса является результатом многих составляющих.

В наших опытах масса надпочечников увеличивается, по-
видимому, за счет гиперплазии. Такое предположение можно 
сделать на основании специальных исследований [24], в ко-
торых показано, что после 24–48 часов хронического стресса 
гипертрофия сменяется повышением синтеза ДНК, количества 
РНК, увеличением числа и изменением ультраструктуры 

клеток, продолжает возрастать белок, увеличивается актив-
ность ферментов, обуславливающих стероидогенез.

Из вышеизложенного следует, что первый фактор позволяет 
косвенно судить не только о повышении функции надпочеч-
ников, но и о степени активности всей многозвенной системы: 
гипоталамус–гипофиз–надпочечники, включающей петли об-
ратной связи. Тогда F1 можно назвать фактором, отражающим 
состояние «адрено-кортикальной оси» стресса.

Второй фактор F2 интерпретируется как отражающий эф-
фект гормональной перестройки метаболизма (в основном, 
метаболический эффект гормонов коры надпочечников). 
Наибольший вклад в этот фактор вносит переменная, харак-
теризующая массу тела (r = 0,93).

Катаболический эффект кортикостероидов и некоторых 
других гормонов направлен в значительной степени на тка-
ни, от которых, в основном, зависит масса тела: мышечную, 
соединительную, жировую, костную (продукты катаболизма 
идут на глюконеогенез). В большинстве тканей происходит 
уменьшение поглощения глюкозы за счет снижения проница-
емости клеточных мембран кожи, жировой, лимфатической 
и соединительной тканей. Напротив, проницаемость мембран 
клеток печени увеличивается, что способствует глюконеогене-
зу. Усиливаются липолитические процессы, сопровождающи-
еся увеличением свободных жирных кислот, используемых 
в качестве источников энергии вместо глюкозы [29].

Вторая переменная — масса семенников — вносит в F2 
также значительный вклад, но с противоположным знаком 
(r = –0,83). Кортикостероиды и, в меньшей степени, гормоны 
щитовидной железы, оказывают противоположный — анабо-
лический эффект на половые железы, что приводит к увели-
чению их массы. Кроме того, половые гормоны синергично 
действуют с кортикостероидами в отношении катаболического 
эффекта на лимфатическую ткань [15], усиливают действие 
гормонов щитовидной железы, что также способствует умень-
шению массы тела. Таким образом, можно считать, что F2 
отражает результирующий эффект перестройки метаболизма 
под влиянием эмоционального стресса.

F3 — фактор интерпретируется как, отражающий состояние 
иммунной системы организма. Основные переменные, обра-
зующие этот фактор, тесно связаны с иммунной системой — это 
масса тимуса и селезенки. Как известно, тимус является пер-
вичным и центральным органом иммунитета [23]. Вклад этой 
переменной в F3 наибольший (r = 0,81). Второй по инфор-
мативности переменной является масса селезенки (r = 0,77). 
В настоящее время определенно установлена возможность 
эндокринной регуляции иммунитета и одновременное участие 
тимуса в формировании нейроэндокринной системы [30, 
69]. В то же время признанным критерием влияния гормонов 
на иммунную систему является их эффект на структуру и функ-
цию лимфоидной ткани [94, 95], пролиферация которой под 
действием гормонов усиливается или угнетается [23]. В усло-
виях модели «стресс ожидания» происходит, по-видимому, 
гипоплазия лимфоидной ткани — масса тимуса и селезенки 
уменьшается (табл. 1).

Уменьшение массы тимуса и селезенки может быть вызвано 
несколькими причинами.

Наиболее сильно ослабляют пролиферацию и функцию 
лимфоидной ткани кортикостероиды, вырабатываемые 
надпочечниками. Они оказывают выраженный катаболиче-
ский и антианаболический эффект на лимфоидную ткань, 
ингибируют поглощение ею глюкозы и аминокислот [24]. 
Глюкокортикоиды вызывают инволюцию лимфоидной ткани, 
проявляющуюся в снижении массы белка, угнетении митоти-
ческого деления и синтеза ДНК [24]. Катаболическое действие 
кортикостероидов наиболее часто приводит к гибели клеток 
или угнетает их рост. Лимфатические клетки селезенки также 
тормозятся кортикостероидами [66]. В то же время известно, 
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что характерным для эмоционального стресса является увели-
чение кортикостерона в плазме крови [11, 23, 91], концентрация 
которого градуально нарастает при усилении стрессорной 
нагрузки [47, 48], Повышение уровня глюкокортикоидов ока-
зывает не только катаболический эффект, но и значительно 
изменяет миграцию лимфоидных клеток из тимуса. Следует от-
метить, что кортикоиды, кроме ограничения функции тимуса, 
в некоторой степени стимулируют осуществление гуморальных 
иммунных реакций [23].

Как следует из вышеизложенного, третий фактор отражает 
результирующий эффект взаимодействия нескольких гормо-
нальных механизмов в условиях эмоционального стресса на со-
стояние иммунной системы организма. Этот фактор позволяет 
судить в большей степени о состоянии клеточного иммунитета, 
а не о способности к кооперативному иммунному ответу.

Уменьшение массы тимуса и селезенки может быть вы-
звано также катаболическим эффектом андрогенов тестику-
лярного и надпочечникового происхождения. Единственной 
тканью, на которую андрогены оказывают подобный эффект, 
во многом аналогичный эффекту глюкокортикоидов, явля-
ется тимус [15]. Если кастрация тормозит инволюцию тимуса, 
то введение андрогенов вызывает уменьшение массы этой 
железы, атрофию долей и исчезновение в них тимоцитов, 
оказывает антианаболический эффект [57]. Однако наряду 
с тимолитическим эффектом, тестостерон не влияет на массу 
периферических лимфоидных органов [27], по другим дан-
ным — значительно уменьшает число антителообразующих 
клеток в селезенке [22]. Важно отметить, что эффект тесто-
стерона у крыс зависит от уровня кортикостероидов и ими 
потенцируется [44, 86–88].

Еще один механизм, который может быть причиной изме-
нения массы тимуса и селезенки, — это снижение под влиянием 
эмоционального стресса секреции соматотропного гормона 
[71, 74], стимулирующее действие которого направлено на ти-
мус и вызывает гиперплазию и пролиферацию лимфоидной 
ткани [90]. Эти данные неоднозначны — H. Selye [81, 82] по-
казал, что при эмоциональном стрессе у человека наоборот 
усиливается выделение гормона роста.

Угнетение пролиферации тимических лимфоцитов 
и атрофию тимуса вызывает также снижение концентрации 
паратиреоидного гормона [85]. Такой же эффект оказывает 
и уменьшение концентрации пролактина, который играет 
ведущую роль в регуляции тимусом эндокринной и иммун-
ной систем [69]. Хотя в условиях эмоционального стресса 

продукция пролактина, как правило, увеличивается [54]. 
Напротив, тироксин оказывает пролиферативное действие 
на лимфоидную ткань [39].

Подавление иммунной системы при эмоциональном стрес-
се связывается также с активацией симпатоадреналовой систе-
мы и оценивается по инволюции тимуса [12, 13, 45]. Кроме того, 
активация САС наряду с увеличением выброса норадреналина 
и адреналина усиливает выделение тестостерона [49, 50].

Таким образом, третий фактор (F3) отражает результат 
интеграционных взаимодействий иммунной и эндокринной 
систем, позволяет оценить степень угнетения иммунной си-
стемы под влиянием эмоционального стресса.

Исходя из предлагаемой интерпретации выделенных фак-
торов, большие значения F1 указывают на более выраженную 
активацию «гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковой 
оси» стресса. Меньшие значения F2 свидетельствуют о более 
сильном суммарном метаболическом эффекте эмоционально-
го стресса. Меньшие значения F3 отражают более выраженное 
угнетение иммунной системы.

Для количественной оценки состояния «нейроэндокринных 
осей» и иммунной системы в условиях экспериментального 
эмоционального стресса на основе разработанной факторной 
модели, необходимо определение индивидуальных парамет-
ров выделенных факторов: F1, F2, F3. Полученные значения 
условно подразделяются на три области: минимальных, 
средних и максимальных величин.

В результате рассмотрения индивидуальных значений фак-
торов каждого животного (для их вычисления используется 
таблица факторных вкладов (табл. 5) и по анализу гистограмм 
их распределений определяется нахождение каждого индиви-
да в той или иной области факторного пространства.

Такой подход показал свою эффективность при исследова-
нии влияния «раннего опыта» (различные условия развития 
в онтогенезе у крыс) на устойчивость к эмоциональному 
стрессу и позволил выявить тонкие различия у исследован-
ных групп. Эти результаты являются предметом отдельной 
публикации.

Переменная
Факторы

1 2 3

Тимус 0,07431 0,10060 0,57365

Селезенка 0,04937 0,06283 0,54816

Надпочечник (правый) 0,54575 0,02908 0,14366

Надпочечник (левый) 0,50837 0,03525 –0,02799

Семенник –0,06067 –0,50524 0,15715

Масса тела 0,00164 0,64085 0,22229

Примечание: *) коэффициенты вычисляются для стандартизованных переменных, имеющих нулевые средние значения и единичную 
дисперсию.

Табл. 5. Коэффициенты факторных вкладов измененных под влиянием хронического эмоционального 
стресса показателей массы элементов тимико-лимфатического аппарата и некоторых эндокринных желез 

половозрелых крыс-самцов*.

Обсуждение
Важным элементом висцерального компонента устойчи-

вости является состояние «нейроэндокринных осей» стресса, 
находящихся в тесном взаимодействии с иммунной системой. 
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В настоящее время для оценки выраженности эмоционального 
стресса [10, 18, 25, 46] и выявления возникающего при этом 
иммунодефицитного состояния [13, 45, 68] используется 
измерение массы надпочечников, тимуса и др. Однако, как 
известно, при эмоциональном стрессе активируется одно-
временно несколько нейроэндокринных осей. Суммарный 
эффект их взаимодействия у разных индивидов различен 
и приводит к изменению массы исследуемых органов. При 
этом возможно значительное многообразие их сочетаний, 
по которым при традиционном подходе к анализу трудно 
оценить состояние отдельных механизмов, обуславливающих 
устойчивость рассматриваемого уровня. По этой же причине 
затруднено сопоставление устойчивости различных индиви-
дов по измеряемым показателям.

Предлагаемый метод позволяет выявить и количественно 
измерить скрытые за переменными явления, не поддающиеся 
непосредственному измерению. Рассматриваемый уровень 
устойчивости может быть оценен по состоянию трех элементов 
его образующих и их индивидуальным сочетаниям. Такой под-
ход позволяет количественно оценить состояние многозвенной 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, резуль-
тирующий эффект гормональной перестройки метаболизма, 
результат интеграционных взаимодействий эндокринной 
и иммунной систем, степень угнетения иммунной системы. Это 
дает возможность по индивидуальным значениям факторов 
ранжировать подопытных животных и сопоставлять эти дан-
ные с показателями, характеризующими другие компоненты 
(уровни), устойчивости и состояние нейродинамики.

Каждый из выделенных факторов отражает результат 
взаимодействия совокупности относительно независимых 
механизмов, активация которых может быть вызвана различ-
ными причинами. Как показывают нейрофизиологические ис-
следования, в запуске и регуляции «нейроэндокринных осей» 
стресса ключевая роль принадлежит структурам лимбической 
системы [42, 59] и гипоталамическим ядрам — вентро-медиаль-
ному и паравентрикулярному [20, 79].
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Заключение
Разработана модель гуморального звена адаптационных 
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Кількісна оцінка стану «нейроендокринних вісей» 
і імунної системи в умовах експериментального 

емоційного стресу: факторна модель
©О. Ю. Майоров

Інститут медичної інформатики і Телемедицини, Харків 
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України, Харків

Резюме

Введення. Важливим елементом вісцерального компонента стійкості до емоційного стресу є стан «нейроендокринних вісей» 
стресу, що знаходяться в тісній взаємодії з імунною системою. Взаємодія трьох основних «нейроендокринних вісей» стресу відіграє 
важливу роль при розгортанні загального адаптаційного синдрому. Класичним проявом стресу є зміна маси деяких ендокринних 
залоз та елементів тимико-лімфатичного апарату.

Мета роботи. Створення моделі для об’єктивної оцінки стану «нейроендокринних вісей» та імунної системи в умовах екс-
периментального емоційного стресу.

Об’єкт і методи. У дослідженні використовувалися 94 статевозрілі безпородні білі щури-самці. На протязі 5-ти днів проводи-
лося реалістичне моделювання експериментального емоційного стресу (модифікована модель «стрес очікування»).

Результати. Розроблено модель ендокринних взаємодій в умовах емоційного стресу і проведена розгорнута фізиологічна 
інтерпретація виділених головних факторів: F

1
 — як фактор, що відображає стан багатоланкової «гіпоталамо-гіпофізарно-

надниркової вісі « стресу («адрено-кортикальної вісі»); F
2
 — як фактор, що відображає результуючий ефект гормональної 

перебудови метаболізму (метаболічний ефект гормонів кори надниркових залоз); F
3
 — як фактор, що відображає стан імунної 

системи. Розроблена модель дозволяє виявити і кількісно виміряти приховані за змінними явища, непідвладні безпосередньому 
вимірюванню. Пропонований підхід надає можливість кількісно оцінити нейроендокринний рівень вісцерального компонента 
стійкості до емоційного стресу і об’єктивно ранжувати тварин залежно від його стану.

Ключові слова: емоційний стрес; стійкість до стресів; «нейроендокринні вісі стресу»; імунна система; моделювання експери-
ментального стресу; факторний аналіз.
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Quantitative assessment of the «neuroendocrine axes» 
and immune system in the setting of the experimental 

emotional stress: factor model
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Abstract

Introduction. The state of the «neuroendocrine stress axes», which are closely coordinated with the immune system, constitutes 
an essential element of the visceral component of resistance to stress. Interaction of three main «neuroendocrine stress axes» plays 
an important role in the general adaptation syndrome. Classical stress manifestation is a weight change of certain endocrine glands 
and components of the thymus and lymphatic system.

The purpose of the work is to create a model that can assess the state of the «neuroendocrine axes» and immune system in the 
setting of experimental emotional stress.

Objects and Methodology. Ninety four (94) outbred adult white male rats were involved into the study. During 5 days, the realistic 
modeling of the experimental emotional stress (modified model of «anticipation stress») was carried out.

Results. The model of endocrine interactions in the setting of emotional stress has been developed. Comprehensive physiological 
interpretation of the following main factors has been done. F

1
 reflects the state of the multi-level «hypothalamic–pituitary–adrenal 

axis» («adrenocortical axis») under stress; F
2
 is a factor which reflects the resulting effect of the hormonal metabolic reorganization 

(metabolic effect of the adrenal cortex); F
3
 reflects the state of the immune system. The developed model allows revealing and quan-

titatively estimating the neuroendocrine level of the visceral component of resistance to emotional stress; and classifying animals 
depending on this level in objective manner.

Key words: Emotional stress; Resistance to stress; «Neuroendocrine stress axes»; Immune system; Modeling of experimental stress; Factor 
analysis.
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Алгоритми якісного аналізу 
моделі Ходжкіна–Хакслі активності аксона
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Резюме

Вступ. Розглядається модель Ходжкіна–Хакслі електричної активності гігантського аксона кальмара.
Постановка завдання. При вивчені збудливості аксона через побудову класифікаційних правил типу цієї збудливості ви-

раховуються початкові умови. Системи звичайних диференціальних рівнянь математичної біології використовують в якості 
параметрів швидкісні константи та початкові значення.

Мета роботи. Розробити та обґрунтувати метод керування біфуркацією в електрофізіологічній моделі Ходжкіна–Хакслі на основі 
принципу максимуму, що зводиться до класифікаційних правил і враховує як швидкісні константи, так і початкові умови.

Результати дослідження. Запропоновано підхід якісного аналізу системи Ходжкіна–Хакслі на основі мультиваріативного 
методу, що включає алгоритм послідовного покриття. Програмне середовище реалізовано у вигляді пакету Java-класів. Наведено 
реальний приклад дослідження моделі в веб-інтегрованому програмному середовищі.

Висновок. Якісний аналіз моделі Ходжкіна–Хакслі дозволяє отримати конструктивні критерії для класифікації та прогнозу-
вання електричної збудливості нервових клітин. Такі критерії можуть бути виражені через такі структури знань, як дерева рішень 
та класифікаційні правила. Мультиваріативний метод, запропонований в даній роботі, доведений до програмної реалізації.

Стабілізаційне керування біфуркацією в моделі Ходжкіна–Хакслі може мати важливе клінічне застосування для пацієнтів, які 
хворіють на хворобу Альцгеймера, епілепсію або аритмію. 

Ключові слова: модель Ходжкіна-Хакслі; якісний аналіз; дерево рішень.

Вступ
Розглядається модель електричної активності гігантського 

аксона кальмара, запропонована в роботі [1]. У моделі кожен 
компонент збудливої клітини розглядається як електричний 
елемент. Ліпідний шар представляється як ємність Cm. Іонні 
канали представлені електричною провідністю gi, де i — спе-
цифічний іонний канал, яка залежить як від напруги, так і часу. 
Іонні насоси представлені джерелом струму Iapp. Позначимо 
через V різницю між мембранним потенціалом та залишковим 
потенціалом.

Струм через біліпідний шар становитиме:

Струм через заданий іонний канал буде:

де Vi — рівноважний потенціал i-го іонного каналу.
Для клітини з калієвими, натрієвими та хлорними каналами 

загальний струм через мембрану I становитиме:

Остаточно типова модель Ходжкіна-Хакслі має вигляд:  

З математичної точки зору властивості векторного поля 
динаміки моделі Ходжкіна–Хакслі вивчалися в роботах [2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8].

(1)

(2)

(3)

(4)

Матеріали та методи 
дослідження

Мультиваріативний метод 
якісного аналізу системи

Завданням методу є встановлення механізмів багатопара-
метричних впливів у моделі Ходжкіна–Хакслі.
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Загальні ідеї методу були розроблені в роботі [9] для ви-
падку ЗДР. При цьому використовуємо підхід Монте-Карло, 
який полягає у випадковій генерації параметрів та побудові 
на їх основі моделі Ходжкіна–Хакслі. Далі застосовують 
алгоритм індукції дерева рішень. Зауважимо, що метод 

а початкові умови

Далі випадковим чином генеруватимемо початкові зна-
чення та значення швидкісних параметрів, які б належали 
практично обґрунтованій області. Для кожного з наборів таких 
параметрів здійснюється інтегрування системи (1)–(4) з отри-
манням відповідних траєкторій. До отриманих результатів 
далі застосовується алгоритм індукції дерева рішень з метою 
знаходження певних шаблонів для прийняття рішень.

Отже, в цілому підхід включає такі п’ять кроків.
1. Означення класів траєкторій системи. Зазначимо, 

що в практичних застосуваннях переважно мають справу з на-
багато складнішими формами поведінки, щоб охарактеризу-

роботи [9] застосовувався лише для дослідження впливу 
початкових умов на траєкторію системи ДР.

Припускається існування моделі на основі (1)–(4) при 
початкових значеннях та швидкісних параметрах із заданих 
інтервалів.

Параметри 

вати їх поняттями «стійка–нестійка» і відповідно вдатися до ана-
лізу власних значень або ж експонент Ляпунова динамічної 
системи. Тому визначення якісних форм процесу доцільно пе-
редати до компетенції експертів. В даному випадку використо-
вуватимемо класи, пов’язані з формами збудливості нейронів: 
тип І, тип ІІ, тип ІІІ. Для позначення класу траєкторії вводиться 
атрибут класу C, який приймає одне з 3-х дискретних значень 

. На рис. 1–3 наведені типові представлення для 3-х класів 
траєкторій — типів збудливості нейронів.

Зазначимо, що при цьому визначальним є зміна частоти потен-
ціалу дію у відповідь на зростання сили прикладеного струму.

Рис. 1. Збудливість нейронів. Тип І.

Рис. 2. Збудливість нейронів. Тип II.
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2. Генерація матриці випадкових початкових значень 
та швидкісних параметрів. Для того, щоб дослідити весь 
простір початкових значень та швидкісних параметрів щодо 
генерації класів траєкторій, визначених на першому кроці, 
генерується матриця випадкових початкових значень та швид-
кісних параметрів на основі ймовірнісних розподілів у визна-

Рис. 3. Збудливість нейронів. Тип III.

чених інтервалах. У даній роботі ми припускаємо, що початкові 
значення та швидкісні параметри розподілені рівномірно на ін-
тервалах. Кожен стовпчик відповідає множині значень одного 
параметру — або початкове значення, або швидкісний параметр. 
Кожен рядок є набором початкових значень та швидкісних па-
раметрів для одного запуску моделі на основі (1)–(4):

 

3. Запуск моделі і класифікація набору вхідних даних. 
Кожен набір початкових значень та швидкісних параметрів, 
згенерованих на другому кроці, використовуються в якості 
входу для моделі Ходжкіна–Хакслі. Чисельне інтегрування 
рівнянь здійснюється за допомогою методу Адамса [8]. Вихідні 
траєкторії класифікуються на основі критеріїв, запропонованих 
на першому кроці. Виходячи з результатів класифікації набо-
рам початкових значень і швидкісних параметрів приписуються 
відповідні атрибути класів.

4. Побудова матриці залежностей між початковими 
значеннями та між швидкісними параметрами. Метод 
припускає, що для форми траєкторій системи співвідношення 
між початковими значеннями та між швидкісними значеннями 
є набагато важливішими порівняно з їх абсолютними зна-
ченнями. Тому будується матриця, що включає інформацію 
у категорованому кодованому вигляді про співвідношення між 
початковими значеннями та між швидкісними параметрами, 
з генерованими на кроці 2 

 — значення атрибуту класу, пов’язані з відповідними 
формами траєкторій.

Отже, на даному кроці чисельні значення початкових зна-
чень та швидкісних параметрів трансформуються у категорі-
альні значення атрибутів наборів навчальних даних. Оскільки 

ймовірність рівності випадкових чисел дорівнює нулю, то ма-
триця D виглядає свого роду «бінаризацією» співвідношень між 
початковими значеннями та між швидкісними параметрами. 
Тобто матриця D включатиме лише значення 0 та 2.

5. Застосування алгоритму індукції дерева рішень 
до співвідношень між початковими значеннями та між 
швидкісними параметрами. Матриця бінарних співвідно-
шень D, побудована на кроці 4, є набором навчальних даних 
для алгоритму індукції дерева рішень. Побудоване дерево 
рішень міститиме перевірку співвідношень між початковими 

Тут ,
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значеннями та швидкісними параметрами у своїх вузлах. В якос-
ті листків дерева будуть класи траєкторій моделі .

Задача оптимізації 
у моделі Ходжкіна–Хакслі

Методи чисельного розв’язку задач оптимального керу-
вання можна класифікувати як прямі, так і непрямі [11, 12]. 
Ці методи відрізняються підходами для пошуку розв’язку за-
дачі оптимального керування. Непрямі методи намагаються 
розв’язати крайову задачу необхідних умов оптимальності. 
На противагу, прямі методи не вимагають безпосередньої 
побудови необхідних умов. Прямі методи не будують спря-
жену систему, систему керування та умови трансверсальності. 
Вивчаючи оптимальне керування використовуються обидва 
підходи. Головним недоліком використання непрямих методів 
є те, що навіть знаючи апріорі допустимий стан та керування, 
немає гарантії, що обчислений розв’язок покращить відомий. 
Більше того, непрямий метод потребує початкових наближених 
значень для спряжених змінних, а чисельний розв’язок спряже-
ної системи на практиці є слабо обумовленою задачею [13].

З цієї причини ми використали прямий метод, запропоно-
ваний в роботі [14], який дозволяє знайти чисельні розв’язки 
наступних задач.

Розглядається система керування для фазових координат  
x(t)  Rn, вектора керувань u(t)  Rm і невідомих параметрів 
p  Rnp:

(5)

Накладаються обмеження на стан системи, керування 
та параметри у вигляді рівностей:

у вигляді нерівностей:

де
(6)

де
(7)

обмеження на стан системи в кінцевий момент часу та пара-
метри у вигляді рівностей:

де
(8)

у вигляді нерівностей:

де
(9)

Задача полягає в знаходженні керування u(t)  Rm та пара-
метрів p  Rnp, що мінімізують критерій якості:

тобто: (10)

Зауважимо, що хоча в постановці задачі (5)–(10) вва-
жається, що tf — фіксований, вона може бути пристосована 

до задачі оптимальної швидкодії. Це можна зробити норма-
лізуючи часову змінну t і поклавши невідомий кінцевий час 
як параметр.

Чисельний метод. Метод полягає в тому, що нескінченно-
вимірна задача типу (5)–(10) зводиться до скінченновимірної 
задачі оптимізації.

Це досягається шляхом дискретизації часового інтервалу 
t  [t

0
,tf] з використанням N вузлів i таких, що t

0
 = t

0
t

1
...tN–1

= tf.
В кожен момент часу ti керування є невідомим скалярним 

вектором . На кожному відкритому інтервалі t  (t
i
,ti+1),  

 керування наближається шляхом лінійної апрок-
симації:

(11)

Набір векторів керування у вузлах ti формують загальний 
вектор:

(12)

Для заданого початкового наближення  ми можемо про-
інтегрувати (5) на t  [t

0
,tf] і отримати траєкторію . Таким 

чином нескінченновимірна задача (5)–(10) апроксимується 
скінченновимірною задачою нелінійного програмування від-
носно ,p:

(13)

при обмеженнях:

(14)

(15)

та u(t) апроксимується (11).

Особливості програмної реалізації 
моделі Ходжкіна–Хакслі

Пакет rule.model може бути використаний для широкого кла-
су систем функціонально-диференціальних рівнянь. Для цього 
модель на основі функціонально-диференціальних рівнянь по-
винна бути реалізована у вигляді відповідного пакету Java-кла-
сів. Прикладом такого пакету у випадку моделі Ходжкіна–Хакслі 
є пакет medbioinvestigations.hodgkin_hyxley (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пакет medbioinvestigations.hodgkin_huxley.
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Для інтеграції з пакетом decision_tree.fde.hh в класі 
Hodgkin_HuxleyGraph, що здійснює графічну візуалізацію 
моделі, поряд з існуючим було додано новий конструктор, 
що використовує посилання за значенням на інстанцію класу 
MultiVariateMethod. У цьому конструкторі додатково створю-
ється об’єкт класу JComboBox, що дозволяє вибирати форму 
траєкторії та запускати виконання 4-го кроку методу:

String[] classStrings = {«subclinical»,«chronic»,«acute»,«lethal»};
JComboBox m_jcbClassName = new JComboBox(classStrings);

m_jcbClassName.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)  {
JComboBox jcbClass = (JComboBox) e.getSource();
m_sClassName = (String)jcbClass.getSelectedItem();
mvm.m_sClassName = m_sClassName;
((AdvancedFrame)getParent()).dispose();
mvm.run4thStep();
}
});

Також слід внести відповідні зміни у таблиці бази даних hh 
в такому порядку:
• описати усі початкові значення та швидкісні константи в таб-
лицях initial_values та rate_constants відповідно;
• описати залежності між початковими значеннями та між 
швидкісними константами, які досліджуватимемо, у таблиці 
attribute;
• у таблиці categorised_data створити поля у відповідності 
з даними таблиці attribute.

Результати дослідження

Оцінка складності виконання 
алгоритму

З аналізу алгоритму послідовного покриття бачимо, що об-
числювальна складність визначається добутком кількості 
можливих значень атрибуту класу K = 3 (кількість ітерацій 
зовнішнього циклу) та обчислювальної складності процедури 
Добути_одне_правило (D, Att_vals, c), яка виконується всере-
дині кожного циклу. 

Процедура Добути_одне_правило (D, Att_vals, c) включає 
виконання p = 18 ітерацій. На кожній ітерації для певного 
атрибуту Ai проводиться розрахунок міри FOIL_Gain для  
кожного з Ki= 2 значень атрибуту. Тобто внутрішнє тіло цикла 

в процедурі Добути_одне_правило (D, Att_vals, c) виконується 

 разів. Міра FOIL_Gain обчислюється в результаті 

3-х SQL-запитів, складність яких можна оцінити величиною 
O(log(N)) (див. документацію до MySQL 5.0 — http://dev.mysql.
com/doc/refman/5.0/en/select-speed.html). Отже, в цілому 
процедура Добути_одне_правило (D, Att_vals, c) має обчис-
лювальну складність

Рис. 5. Оцінка складності алгоритму послідовного покриття.

Підсумовуючи, маємо обчислювальну складність всього 
алгоритму послідовного покриття порядку 

На основі моделі (1)–(4) було проведено чисельний екс-
перимент з метою з’ясування узгодженості часу побудови на-
бору класифікаційних правил з оцінкою. Використовувалась 
система на основі процесора Celeron(R) Dual-Core CPU T3300 
@ 2.00 GHz та 2 Гб RAM. Результати представлені на рис. 5.

З рис. 5 бачимо значне відхилення від оцінки часу побудови 
класифікаційних правил при N  150 , що по’язано із збільшен-
ням обчислювальних ресурсів.

(16)

Висновки
Якісний аналіз моделі Ходжкіна–Хакслі дозволяє отримати 

конструктивні критерії для класифікації та прогнозування елек-
тричної збудливості нервових клітин. Такі критерії можуть бути 
виражені через такі структури знань, як дерева рішень та кла-
сифікаційні правила. Мультиваріативний метод, запропонова-
ний в даній роботі, доведений до програмної реалізації.

Також проведене дослідження з приводу побудови керу-
вання в моделі Ходжкіна–Хакслі може ефективно стабілізує 
біфуркацію. Таке керування у вигляді зовнішнього електрич-
ного струму може бути практично реалізованим. Стабілізаційне 
керування біфуркацією в моделі Ходжкіна–Хакслі може мати 
важливе клінічне застосування для пацієнтів, які хворіють 
на хворобу Альцгеймера, епілепсію або аритмію.

Дослідження проводилися з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції 
2013 р.). Автори статті – В. П. Марценюк, З. В. Майхрук – під-
тверджують, що у них відсутній конфлікт інтересів.
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Алгоритмы качественного анализа модели 
Ходжкина–Хаксли активности аксона

©В. П. Марценюк, З. В. Майхрук
Тернопольский государственный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского, Украина

Резюме

Введение. Рассматривается модель Ходжкина–Хаксли электрической активности гигантского аксона кальмара.
Постановка задачи. При изучении возбудимости аксона через построение классификационных правил типа этой возбудимости 

вычиcляются начальные условия. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений математической биологии используют 
в качестве параметров скоростные константы и начальные значения.

Цель работы. Разработать и обосновать метод управления бифуркацией в электрофизиологической модели Ходжкина–Хакс-
ли на основе принципа максимума, что сводится к классификационным правилам и учитывает как скоростные константы, так 
и начальные условия.

Результаты исследования. Предложен подход анализа системы Ходжкина–Хаксли на основе мультивариативного метода, 
включающего алгоритм последовательного покрытия. Программная среда реализована в виде пакета Java-классов. Приведен 
реальный пример исследования модели в веб-интегрированной программной среде.

Заключение. Качественный анализ модели Ходжкина–Хаксли позволяет получить конструктивные критерии для класси-
фикации и прогнозирования электрической возбудимости нервных клеток. Такие критерии могут быть выражены через такие 
структуры знаний, как деревья решений и классификационные правила. Мультивариативний метод, предложенный в данной 
работе, доведен до программной реализации.

Стабилизационное управление бифуркацией в модели Ходжкина–Хаксли может иметь важное клиническое применение для 
пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, эпилепсией или аритмией.

Ключевые слова: модель Ходжкина–Хаксли; качественный анализ; дерево решений.



http://uacm.kharkov.ua

ИТ в экспериментальной нейрофизиологии 
Модель Ходжкина–Хаксли, мультивариативный метод

49

©2015 Institute Medical Informatics and Telemedicine Ltd, ©2015 Ukrainian Association of Computer Medicine. Published by Institute 
of Medical Informatics and Telemedicine Ltd. All rights reserved.

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 43–49
http://uacm.kharkov.ua/eng/index.shtml?e-klininfo-ujornal.htm

References (14)

Algorithms qualitative analysis 
Hodgkin–Huxley model axon activity

©V. P. Marceniuk, Z. V. Mayhruk 
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine

e-mail: zorana_mauhruk2010@mail.ru

Abstract

Introduction. A model of electrical activity of the giant axon of the squid Hodgkin–Huxley.
Formulation of the problem. When the axon excitability studied by building this type of classification rules excitability calcu-

lated initial conditions. Systems of ordinary differential equations of mathematical biology are used as parameters constant speed 
and initial values.

The object of the study. Develop and justify bifurcation control method in electrophysiological Hodgkin–Huxley model based on the 
maximum principle, which is reduced to the classification rules and takes into account both speed constants and initial conditions.

Study results. The approach of qualitative analysis system Hodgkin–Huxley based multivariate method comprising sequential 
algorithm coating. The software environment is implemented as a package of Java-classes. It shows real example research model in the 
integrated software environment.

Conclusion. Qualitative analysis of the Hodgkin–Huxley model lets us design criteria for classification and prediction of the 
electrical excitability of nerve cells. These criteria can be expressed in terms of the structure of knowledge such as decision trees and 
classification rules. Multivariate method proposed in this paper is proved to program implementation.

Stabilization control bifurcation in the Hodgkin–Huxley model may have important clinical application for patients suffering from 
Alzheimer’s disease, epilepsy, or irregular heartbeat.

Key words: Hodgkin–Huxley model; Qualitative analysis; Tree decision.
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Влияние сложных постуральных нагрузок 
на сердечный ритм человека

Т. В. Сергеев, Н. Б. Суворов, П. И. Толкачёв, А. В. Белов
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» 

Северо-Западного отделения РАМН, Санкт-Петербург

Резюме

Введение. Анализ литературных источников, посвящённых физиологическим эффектам постуральных воздействий (ПВ), 
показал, что результаты известных исследований имеют неоднозначный, а иногда и противоречивый характер, а физиоло-
гические основы этих процессов до конца не изучены, особенно при использовании сложных траекторий перемещения тела 
в пространстве.

Цель работы. Изучить вопросы влияния динамически изменяющегося положения тела на вариабельность ритма сердца (ВСР).
Методы. В исследованиях использована компьютеризированная система для управления динамическими ПВ и оценки со-

стояния испытуемого на основе регистрации и анализа ВСР.
Результаты. Полученные реакции свидетельствуют о закономерном изменении показателей ритма сердца во время и после 

проведения процедур динамических ПВ, управляемых компьютерной программой, и с учётом траектории перемещения тела 
в пространстве по трём координатам. С помощью динамических ПВ могут быть достигнуты определённые положительные гемо-
динамические реакции.

Ключевые слова: динамические постуральные воздействия; сердечный ритм.

Введение
Известно, что изменения положения тела человека под 

действием силы тяжести Земли вызывают гравитационное 
перераспределение внутренних жидких, мягких и твёрдых 
структур, оказывающее выраженное действие на весь орга-
низм. Интенсивность и продолжительность эффектов от таких 
нагрузок зависит как от характеристик самого воздействия, так 
и от состояния организма. Постуральные воздействия прямо 
или опосредованно через сердечно-сосудистую и нервную 
системы оказывают сложное влияние практически на все 
органы человека.

Особенность реакций организма на постуральные воз-
действия (ПВ) в отличие от реакций на физические упраж-
нения связана с рядом свойств пассивной динамической 
ориентации.

1. Многие положения в пространстве, в которых оказыва-
ется пациент при постуральных воздействиях, не могут быть 
достигнуты самостоятельно.

2. Длительность нахождения в этих положениях и их сме-
няемость также самостоятельно не контролируются.

3. Время и интенсивность терапевтического постурально-
го воздействия определяется состоянием пациента, а не его 
способностью к выполнению тех или иных физических упраж-
нений. Постуральные воздействия могут применяться при 
отсутствии у пациента собственной двигательной активности 
и/или сознания.

С помощью постуральных нагрузок (воздействий), во мно-
гом благодаря указанным особенностям, на организм паци-
ента может быть оказано уникальное влияние, недостижимое 
зачастую другими средствами [1, 4–6]. Это подтверждается 
и многолетним опытом в области реабилитации больных 

с использованием специальных постуральных воздействий 
[6]. Соответствующие процедуры с одновременным мануаль-
ным воздействием показали свою эффективность для посту-
ральной коррекции гемодинамики и, в частности, активации 
возвратного тока крови к сердцу при хронической венозной 
недостаточности нижних конечностей.

В то же время, результаты известных исследований имеют 
неоднозначный, а иногда и противоречивый характер. Такая 
противоречивость связана, в частности, с тем, что характер 
описываемых изменений зависит от многих факторов. Физио-
логические процессы в сосудистой системе в переходном пе-
риоде (в начале постуральных воздействий) изучены в значи-
тельно меньшей степени, чем при длительном однообразном 
постуральном воздействии, — в установившемся режиме. 
При этом в первые 20–30 секунд антиортостатической пробы 
всегда возникает вазодилятация (релаксация и растяжение 
гладкой мускулатуры в стенках артериальных сосудов на пуль-
совую волну), которая затем рефлекторно компенсируется 
вазоконстрикцией артерий. Поэтому первые минуты антиорто-
стаза связаны с увеличением общего периферического сопро-
тивления. Эти рефлекторные реакции сердечно-сосудистой 
системы (ССС) связаны со значительным перераспределением 
крови в организме и при этом во многом противоположны 
для ортостатических и антиортостатических постуральных 
воздействий. Смена положительных и отрицательных пас-
сивных ортостатических нагрузок приводит к поочерёдному 
депонированию крови в сосудах нижней и верхней частей 
тела, сопровождающемуся вазоконстрикторными и вазодиля-
таторными сосудистыми реакциями, — скорость перемещения 
крови по организму увеличивается. Благодаря этому при 
использовании динамических постуральных воздействий, 
то есть воздействий с поочерёдной сменой ортостатических 
и антиортостатических положений пациента, можно достигать 
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положительных гемодинамических реакций. Очевидно, что 
их выраженность определяется динамическими параметрами 
постуральных воздействий, применением дополнительного 
мануального воздействия, возрастом и состоянием пациента. 
Продолжительная серия подобных процедур может значи-
тельно способствовать восстановлению эффективного кро-
воснабжения органов, сниженной вследствие гиподинамии, 
вызванной различными причинами, в том числе травмами 
и возрастом.

Все данные говорят о необходимости изучения постураль-
ных реакций, как в первые минуты постурального воздействия 
(во время развития переходного процесса), так и при длитель-
ной (многосуточной) динамической ориентации организма. 
Физиологические основы явлений, происходящих при ди-
намически изменяющемся положении тела (при различном 
по интенсивности, направленности, продолжительности и по-
рядке действия сил на органы, системы и ткани организма), 
до конца не изучены, несмотря на многочисленные работы 
в этой области. Цель представляемых исследований — изуче-
ние взаимосвязи параметров пассивной динамической ори-
ентации организма в гравитационном поле с параметрами 
вариабельности сердечного ритма (ВСР).

ных с нарушениями кровообращения биотехническая система 
должна обеспечивать следующие возможности:
• динамическое изменение положения пациента под раз-
личными углами и с разной скоростью;
• управление положением ложа с возможностью примене-
ния специальной программы ориентирования в зависимости 
от вида и тяжести нарушений;
• безопасную фиксацию пациента относительно ложа;
• регистрацию и диагностический экспресс анализ пока-
зателей функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы человека во взаимосвязи с положением пациента.

Эти требования реализованы в разработанной компьюте-
ризованной системе для пассивно-динамической ориентации 
организма человека [9]. Система включает: патентованный [10] 
механургический стол со специальными средствами дисталь-
ной фиксации верхних и нижних конечностей для обеспечения 
заданных режимов условной динамической ориентации че-
ловека с различной скоростью по трём ортогональным осям 
и аппаратно-программный комплекс для регистрации и ото-
бражения в режиме реального времени электрокардиограмм, 
кардиоритмограмм, положения ложа в пространстве и расчёта 
показателей вариаций сердечного ритма. Одним из главных 
преимуществ данной системы является возможность одно-
временной регистрации и обработки данных и о положении 
ложа в трёх координатах, а значит и пациента, и о биоэлек-
трической активности его сердца. Управляемый компьютером 
механургический стол обеспечивает: движение по верти-
кальной оси вверх–вниз, движение качания относительно 
горизонтальной оси (рыскание краниального торца ложа), 
движение вращения ложа относительно собственной оси 
из нормального положения. При этом сочетанное изменение 
ориентации и скорости движения ложа задаётся комбини-
рованным применением трёх указанных основных режимов 
в соответствии со специальной программой. На рис. 1 пред-
ставлена копия экрана с кардиоритмограммой и вариантами 
поз испытуемого, на котором распложен датчик положения. 
Последовательность применения основных и сочетанных ре-
жимов движений ложа зависит от состояния испытуемого или 
пациента, от конкретной цели и переносимости процедуры. 

Материалы и методы 
исследования

Анализ данных литературы даёт основания предполагать, 
что использование динамических постуральных воздействий 
с поочерёдной сменой ортостатических и антиортостатиче-
ских положений испытуемого (пациента) позволит добиться 
определённых (желаемых) гемодинамических реакций его 
организма. Очевидно, что их выраженность определяется 
углами, длительностями, повторяемостью постуральных воз-
действий и состоянием пациента. Для изучения возможности 
применения пассивной динамической ориентации человека 
с целью оказания эффективной помощи и реабилитации боль-

Рис. 1. Копия экрана (screenshot) — регистрация кардиоритмограммы (1) и траекторий датчика положения (меха-
нограмм) относительно трёх координатных осей: вертикальной — z (2), сагиттальной — x (3) и поперечной — y (4). 
По оси абсцисс — время (с), по оси ординат для кардиоритмограммы (1) — слева частота сердечных сокращений ЧСС 
(удар/мин), справа — длительность RR-интервалов (с), для механограмм — условные нормированные единицы.
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Для всех режимов предусмотрена возможность регулирования 
скорости движения ложа. Уникальное оборудование изго-
товлено ОАО «ГОЗ Обуховский завод» (концерн ПВО АЛМАЗ 
АНТЕЙ) и имеет регистрационное удостоверение и сертификат 
соответствия [7, 8]. Аппаратно-программный комплекс, вхо-
дящий в стенд, разработанный авторским коллективом в от-
деле экологической физиологии ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН, 
позволяет осуществлять непрерывный контроль положения 
и состояния сердечно-сосудистой системы пациента во время 
постуральных воздействий и анализировать вызванные ими 
переходные процессы в сердечном ритме [2].

Для участия в исследованиях все испытуемые (25 муж-
чин возраста 20–35 лет) дали информированное согласие 
(утверждено локальным этическим комитетом при ФГБУ 
«НИИЭМ» СЗО РАМН).

Результаты и обсуждение
Благодаря разработанной автоматической системе управле-

ния положением ложа механургического комплекса пациенту 
может быть задано динамическое постуральное воздействие 
практически любой сложности в трёх плоскостях. При этом со-
храняется возможность проведения мануального воздействия, 
усиливающего лечебный эффект для пациента.

Биотехническая система в составе аппаратно-программ-
ного комплекса и механургического стола ориентирована 
на получение новых данных о функциональной взаимосвязи 
параметров сердечного ритма испытуемого и условиями его 
динамической ориентации в гравитационном поле, а также 
сведения об адаптационных способностях и восстановитель-
ных процессах кардиоваскулярной системы организма.

Нами проведены предварительные исследования с ис-
пользованием указанной компьютеризированной системы. 
Они были посвящены изучению влияния реабилитационных 
процедур в гравитационном поле на функциональное со-
стояние кардиоваскулярной системы. В частности, изучалось 
изменение основных показателей ВСР у практически здоровых 
испытуемых при строго заданных и одинаковых условиях 

Оцениваемые 
показатели ВСР

Разность средних  
значений показателей 
до и после процедуры

(25 случаев)

Качественная оценка 
изменений средних 

значений показателей

Интерпретация изменений 
показателей

ЧСС –5,5 ± 1,3* Снизилась
Тенденция к нормализации 

вегетативного баланса

SDNN 11,9 ± 4,1** Выросло
Тенденция к нормализации 

вегетативного баланса

RMSSD 17,1 ± 5,2** Вырос
Рост активности механизмов 

саморегуляции

pNN > 50 13,4 ± 4,8* Вырос
Рост активности механизмов 

саморегуляции

Amo –5,7 ± 1,2* Снизилась
Снижение активности 

центрального контура управления

Индекс 
напряжения

–43,8 ± 11,2** Снизился
Мобилизация функциональных 

резервов организма

Табл. 1. Оценка показателей вариабельности сердечного ритма.

* p < 0,05, ** p < 0,01.

их пассивно-динамической ориентации в гравитационном 
поле. Для этого производилась регистрация электрокардио-
сигнала до и после процедуры. Сама процедура проводилась 
по протоколу в заранее утверждённом режиме движения 
механургического ложа.

ЭКГ и КРГ регистрировались у 25 испытуемых до и после 
процедуры постуральных воздействий. Полученные данные 
свидетельствуют о закономерном положительном изменении 
показателей ВСР после проведения процедуры коррекции 
по сравнению с исходным состоянием (горизонтальное по-
ложение на ложе в состоянии расслабленного бодрствования 
с закрытыми глазами). Сравнивались количественные изме-
нения стандартных показателей ВСР. В табл. 1 представлены: 
частота сердечных сокращений (ЧСС), стандартное отклонение 
длительностей RR-интервалов (SDNN), квадратный корень 
среднего значения квадратов разностей длительностей сосед-
них RR-интервалов (RMSSD), процент соседних пар RR-интер-
валов, отличающихся более чем на 50 мс (pNN > 50), индекс 
напряжения регуляторных систем (ИН), вегетативный пока-
затель ритма (ВПР). Их качественная оценка и интерпретация 
изменений в соответствии с рекомендациями Р. М. Баевского 
[3] приведены в табл. 1.

Это открывает пути, во-первых, к разработке новых спо-
собов функциональной диагностики; во-вторых, к изучению 
приспособительных и адаптационных свойств организма в за-
данных условиях, в том числе при активном возврате венозной 
крови к сердцу; в-третьих, к изучению возможных нарушений 
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой деятельности 
при артериальной гипертензии, варикозной болезни, об-
литерирующем эндартериите, ишемической болезни сердца, 
цереброваскулярной недостаточности, ишемии головного 
мозга; а также обнаружению начальных признаков респи-
раторно-кардиоваскулярной недостаточности кровообра-
щения у больных, не имеющих явных признаков поражения 
сердечно-сосудистой системы; в-четвёртых, — и это главное, 
к возможности научно-обоснованного использования усло-
вий динамической ориентации в гравитационном поле для 
системной коррекции и тренировке гомеостаза человека. 
Актуальность этой возможности также связана с успешным 
многолетним авторским опытом лечения и реабилитации 
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больных с использованием механургического оборудования 
(Толкачев П. И.).

По итогам предварительного исследования можно сделать 
вывод, что положительные функциональные изменения в кар-
диоваскулярной системе человека могут быть сформированы 
специальными условиями его динамической ориентации 
и фиксацией положения тела по трем координатам в грави-
тационном поле Земли. Это, в свою очередь, обосновывает 
практическое применение постуральной коррекции гемодина-
мики, в том числе, при острой и хронической недостаточности 
кровообращения.

В настоящее время продолжается изучение реакций сердеч-
но-сосудистой системы на простые динамические постураль-
ные воздействия с синхронной регистрацией кардиоритма 
и положения испытуемых в пространстве по трём координа-
там. Например, оценивались текущие изменения ВСР здоро-
вых испытуемых при переводе из горизонтального положения 
(0°) в антиортостатическое (–80°) и обратно. Соответствующий 
индивидуальный пример (испытуемый Т.) приведён на рис. 2. 
Сглаживание кардиоритмограммы осуществлено фильтром 
нижних частот, с частотой среза 10 Гц, значение возникающей 
при этом групповой задержки учтено. 

Нужно отметить явные изменения в кардиоритмограммах 
(б, в, г и д) — повышение ЧСС, связанные с положением ис-

пытуемого (а), при этом переходные процессы в ВСР имеют 
весьма сложный характер.

Ярким примером влияния сложных постуральных воз-
действий (нагрузок) на сердечный ритм здоровых испыту-
емых являются реакции ВСР на качания в сагиттальной (zx) 
плоскости. Здоровых испытуемых периодически переводят 
из ортостатического положения (18°) в антиортостатическое 
(–18°), длительность одного качания составляет 80 с, при этом 
движение в антиортостаз продолжается 65 с, затем осущест-
вляется подъём в течение 5 с, пауза в ортостатическом поло-
жении длится 10 с (механограмма приведена на рис. 3, а).

Индивидуальный пример динамики изменений ВСР пред-
ставлен на рис. 3 (испытуемый А). На кардиоритмограммах 
(б, в и г) присутствуют периодические повышения и снижения 
ЧСС, связанные с положением испытуемого (а), при этом 
переходные процессы в ВСР имеют квазипериодический за-
тухающий характер.

Таким образом, умеренная постуральная нагрузка, — дли-
тельность перемещения из горизонтального состояния в по-
ложение антиортостаза составляла около 80 секунд (рис. 2, а), 
не приводила к отрицательным изменениям параметров 
сердечного ритма (табл. 1). При переводе из горизонтального 
положения в антиортостаз (рис. 2, б–д) кардиоритмограм-
мы представляли собой типичные переходные процессы. 

Рис. 2. Кардиоритмограммы испытуемого Т. (34 года) при перемещении вниз головой в сагиттальной плоскости (zx) 
в соответствии с механограммой (а), зарегистрированные в 10 часов утра каждая, между фрагментами б и в, в и г, 
г и д — неделя. Датчик расположен на правой стороне краниального торца ложа испытуемого. По оси абсцисс — вре-
мя (с), по оси ординат для механограммы — амплитуда (градусы отклонения от «горизонта»), для кардиоритмо-
грамм — ЧСС (удар/мин). Для наглядности на графиках б, в, г и д тонкой линией показана инвертированная кривая 
траектории перемещения.
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Сходство между ними в том, что в положении вниз головой, 
т. е. инфракраниально (его длительность около 180 секунд) 
частота пульса продолжает расти, однако при повторных про-
бах с интервалом в одну неделю продолжительность роста 
меняется. Также различны переходные процессы при возврате 
кардиоритмограмм к исходному уровню. В пробах в, г и д на-
блюдается снижение ЧСС, связанное по времени с началом 
движения ложа.

Постуральные воздействия колебательного характера 
вызывали явные изменения ЧСС у здоровых испытуемых: 
начало подъёма (голова поднимается — супракраниальное 
положение — ноги опускаются) вызывало, как правило, по-
вышение ЧСС, а завершение подъёма или начало опускания 
(ноги поднимаются, голова опускается — инфракраниальное 
положение) — понижение. При этом периодичность таких 
изменений однозначно связана с длительностью покачива-
ния испытуемого. Также необходимо отметить постепенное 
снижение среднего ЧСС, происходящее в течение процедуры 
и видимое на графиках (рис. 3, б и в) примерно после шестого 
покачивания. Такая тенденция к брадикардии выражалась, 
по отзывам испытуемых, расслабленным состоянием и сон-
ливостью, при этом они ни на что не жаловались, признаков 
переживания не зафиксировано.

В целом, сравнение информации о влиянии двух траек-
торий перемещения испытуемых, полученных с интервалом 
в одну неделю, позволяет предположить, что при строгой не-
дельной периодичности «след» процедуры сохраняется и что 
имеет место адаптация к постуральной нагрузке.

тического применения рассматриваемого метода в области 
реабилитации и, возможно, профилактической медицины. 
В дальнейшем это позволит рекомендовать его для исполь-
зования в интересах коррекции функционального состояния 
человека в различных областях, а также для целей общего 
оздоровления, профессионального отбора и прогноза для 
лиц, находящихся в экстремальных условиях деятельности 
(космонавты, лётчики), или после изнурительных физических 
нагрузок, а также для спортсменов некоторых видов спорта 
(прыжки в воду, акробатика, гимнастика).

Рис. 3. Кардиоритмограммы испытуемого П. (21 год) при качании в сагиттальной (zx) плоскости в соответствии с ме-
ханограммой (а). Исследования проведены в 10 часов утра также с недельным перерывом. Обозначения те же, что 
и на рис. 2. На графиках б, в и г тонкой линией показана кривая траектории перемещения.

Заключение
Многофакторный характер влияния динамических 

постуральных воздействий на гемодинамику человека, воз-
можность изменения интенсивности этого влияния за счёт 
варьирования углов, скорости, длительности, порядка воз-
действий определили целесообразность исследования и прак-

Выводы
1. Компьютеризированная система для пассивно-динами-

ческой ориентации организма человека позволяет проводить 
исследования влияния такой ориентации на его функциональ-
ное состояние и возможностей её применения для коррекции 
состояния, реабилитации, тренировки.

2. Некоторые режимы постуральных нагрузок для активации 
кровообращения путём пассивной динамической ориентации 
человека в гравитационном поле оказывают положительное 
влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы.

3. Требуются дальнейшие исследования влияния динами-
ческой ориентации человека в гравитационном поле на его 
функциональное состояние и возможностей применения 
его для разработки новых методов лечения, реабилитации 
и коррекции.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.) с письменного согласия обследуемых, по-
сле подробного информирования о целях, продолжительности 
и процедуре исследования. Авторы статьи — Т. В. Сергеев, 
Н. Б. Суворов, П. И. Толкачёв, А. В. Белов — подтверждают, 
что у них нет конфликта интересов.
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Вплив складних постуральних навантажень 
на серцевий ритм людини

Т. В. Сергєєв, М. Б. Суворов, П. І. Толкачов, О. В. Бєлов
ФДБЗ «Науково-дослідний інститут експериментальної медицини» 

Північно-Західного відділення РАМН, Санкт-Петербург

Резюме

Введення. Аналіз літературних джерел, присвячених фізіологічним ефектам постуральних впливів (ПВ), показав, що резуль-
тати відомих досліджень мають неоднозначний, а іноді і суперечливий характер, а фізіологічні основи цих процесів до кінця 
не вивчені, особливо при використанні складних траєкторій переміщення тіла в просторі.

Мета роботи. Вивчити питання впливу положення тіла, що динамічно змінюється, на варіабельність серцевого ритму (ВСР).
Методи. У дослідженнях використана комп’ютеризована система для керування динамічними ПВ та оцінки стану випробува-

ного на основі реєстрації та аналізу ВСР.
Результати. Отримані реакції свідчать про закономірну зміну показників ритму серця під час і після проведення процедур 

динамічних ПВ, керованих комп’ютерною програмою, і з урахуванням траєкторії переміщення тіла в просторі за трьома коорди-
натам. За допомогою динамічних ПВ можуть бути досягнуті певні позитивні гемодинамічні реакції.

Ключові слова: динамічні постуральні впливи; серцевий ритм.
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Abstract

Introduction. It is known from the literature that the physiological effects of postural loads (PL) are ambiguous and sometimes 
contradictory. Physiological base of such reactions are not fully known, especially in complex movements of a human body.

Objective. To study an influence of dynamically changing of a human body position in three-dimensional space on heart rate 
variability (HRV).

Methods. A computerized system was used to the control of dynamic PL. Evaluation of an examinee condition was carried 
out by the recording and analysis of HRV.

Results. The received data show a regular changes of cardiac rhythm indicators during and after of dynamic postural loads. 
All options of the procedures are controlled by a computer program. The program analyzed the heart rhythm taking into considera-
tion the movements of the body in three-dimensional space. The certain positive hemodynamic reactions can be achieved due to the 
dynamic postural effects.

Key words: Postural dynamic effects; Heart rate; HRV.
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О прогнозировании эффективности лечения 
больных хронической сердечной недостаточностью

М. С. Абрамович1, Е. С. Атрощенко2

1Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и информатики  
Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь

2Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Республика Беларусь

1. Введение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представ-

ляет собой огромную медико-социальную и экономическую 
проблему, что ставит актуальной задачей прогнозирование 
эффективности лечения больных ХСН на основе комбиниро-
ванной фармакотерапии. Это в итоге может способствовать 
улучшению прогноза течения у них ХСН и снижению финансо-
вых затрат, особенно — на регоспитализацию таких пациентов, 
«стоимость» которых составляет не менее 70% от всех затрат 
на лечение ХСН [1, 2].

Для прогнозирования результатов лечения болезни широко 
применяются методы распознавания образов с учителем [3, 4]. 
Точность прогнозирования зависит, в том числе, и от ошибок 
формирования  экспертом обучающей выборки. Одним из под-
ходов оценки качества сформированной обучающей выборки 
может быть сравнение экспертной классификации больных ХСН 
с классификацией, полученной статистическими методами.

Актуальной является также задача прогнозирования 
эффективности лечения больных ХСН по показателям (при-
знакам) на начало лечения. Для решения этой задачи в работе 
использованы различные методы классификации (машинного 
обучения). Построение решающих правил классификации 

Резюме

Введение. Для прогнозирования эффективности лечения больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с ис-
пользованием статистических методов классификации необходимо наличие корректно сформированной обучающей выборки 
и информативного набора показателей. Актуальной является задача исследования эффективности прогнозирования с исполь-
зованием различных методов интеллектуального анализа данных.

Цель работы. Прогноз эффективности лечения больных ХСН сердечной недостаточностью с использованием статистических 
методов классификации на основе информативных показателей, измеренных на начало лечения.

Результаты. Рассмотрен подход оценки качества формирования обучающей выборки, основанный на сравнении экспертной 
и статистической классификаций.

Сформирован информативный набор инструментальных и клинических показателей, характеризующих состояние больных 
ХСН: данные шестиминутного теста, среднее артериальное давление в легочной артерии, фракция выбросов левого желудочка 
по Симпсону, частота сердечных сокращений и интегральный показатель качества жизни.

Для случая, когда информативные признаки не подчиняются нормальному закону распределения, вместо классического дис-
криминантного анализа предложено использовать робастный дискриминантный анализ.

Исследовано применение методов классификации: дискриминантного анализа, робастного дискриминантного анализа,   
метода опорных векторов, деревьев решений и бустинга на деревьях решений для прогнозирования эффективности лечения 
больных ХСН.

Заключение. Методы классификации показали следующую точность прогноза эффективности лечения больных ХСН: дис-
криминантный анализ — 80%, робастный дискриминантный анализ — 82,1%, нелинейный метод опорных векторов — 81,1%, 
деревья решений — 89,5%, бустинг на деревьях решений — 95,4%.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность; обучающая выборка; метод k-средних; информативные призна-
ки; дискриминантный анализ; робастный дискриминантный анализ; деревья решений; метод опорных векторов; бустинг; 
эффективность лечения.

с использованием этих методов осуществлялось на сформи-
рованном наборе информативных признаков.

2. Материалы и методы 
исследования

Обучающая выборка для построения статистических реша-
ющих правил состояла из 95 больных с хронической сердечной 
недостаточностью, проходивших лечение в РНПЦ «Кардиоло-
гия». Больные обследовались до начала лечения, через 3 и 6 
месяцев после начала лечения и у них измерялся 41 признак. 
Из 41 измеряемого признака были отобраны следующие 10 
инструментальных и клинических признаков, которые могут 
реагировать на лечение, проводимое в течение исследуемого 
периода времени:
1) данные шестиминутного теста ходьбы (6MT);
2) интегральный показатель качества жизни (КЖ);
3) конечно-систолический объем (КСО) левого желудочка 
(ЛЖ);
4) конечно-систолический объем ЛЖ (КДО);
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5) конечно-систолический диаметр ЛЖ (КСД);
6) конечно-диастолический диаметр ЛЖ (КДД);
7) ударный объем (УО);
8) фракция выброса ЛЖ по Симпсону (ФВЛЖ);
9) среднее артериальное давление в легочной артерии 
(СДЛА);
10) частота сердечных сокращений (ЧСС).

Учитывая динамику анализируемых клинических и инстру-
ментальных признаков через 3 и 6 месяцев после начала лече-
ния, эксперты-кардиологи сформировали обучающую выбор-
ку из  2-х групп пациентов — эффективно леченых (57 больных) 
и с недостаточным лечебным эффектом (38 больных).

Отбор информативных признаков, по которым можно 
строить наилучшее разделение больных на группы эффек-
тивно и не эффективно леченых, проводился с применением 
пошагового дискриминантного анализа [3]. В качестве ре-
шающих правил классификации использовались линейный 
дискриминантный анализ [3], метод опорных векторов [4], 
деревья решений [6] и алгоритм бустинг на деревьях решений 
[7]. В случае, когда признаки классификации не подчинялись 
нормальному закону распределения, наряду с классическим 
дискриминантным анализом применялся робастный дискри-
минантный анализ [5].

лученные экспертным методом и методом k-средних, являются 
бинарными (классификационными) переменными.

Для исследования взаимосвязи между классификацион-
ными переменными формировалась таблица сопряженно-
сти размерности 2  2. Для выявления наличия взаимосвязи 
на основании этой таблицы были вычислены критерии χ2, 
χ2 максимального  правдоподобия и χ2 Йетса [3]. В табл. 1 
приведены значения статистик критериев, числа степеней 
свободы и вычисленные p-значения. Исходя из полученных 
результатов, можно утверждать, что между классификацион-
ными переменными имеет место существенная взаимосвязь 
на уровне значимости α = 0,00001.

Для определения величины взаимосвязи между перемен-
ными, которые представляют результаты классификации, 
были вычислены следующие меры связи: коэффициент со-
пряженности, коэффициент тетрахорической корреляции, ко-
эффициент Ф [3]. Отметим также, что согласно [3] при полной 
взаимосвязи переменных максимальное значение коэффици-
ента сопряженности для таблиц размерности 2  2 равно 0,7071, 
а максимальные значения коэффициента тетрахорической 
корреляции и коэффициента Ф равны 1. В табл. 2 приведены 
вычисленные значения этих статистических мер связи.

Результаты, приведенные в табл. 2, показывают, что между 
классификационными переменными существует сильная 
взаимосвязь.

Таким образом, экспертная классификация больных ХСН 
на эффективно и не эффективно леченых и классификация, 
полученная методом k-средних, имеют высокую степень со-
гласованности.

3. Результаты исследования

3.1. Оценка качества 
обучающей выборки

Согласованность результатов экспертной классификации 
больных с классификацией, полученной статистическим 
методом может служить подтверждением корректности фор-
мирования обучающей выборки.

В качестве статистического метода классификации на 2 
группы — эффективно и не эффективно леченых применялся 
метод k-средних [5]. В качестве начальных центров классов 
использовались наблюдения, максимизирующие начальные 
расстояния между кластерами. Результаты классификации, по-

Критерий Статистика 
критерия

Число 
степеней 
свободы

p-значение

χ2 71,59290 1 0,00000

χ2 максимального 
правдоподобия

83,17155 1 0,00000

χ2 Йетса 67,98680 1 0,00000

Мера связи Значение

Коэффициент сопряженности 0,675

Тетрахорический коэффициент корреляции 0,981

Коэффициент Ф 0,938

Табл. 2. Оценка взаимосвязи между классификационными переменными.

Табл. 1. Определение наличия взаимосвязи между классификационными 
переменными с использованием статистических критериев.

3.2. Формирование набора 
информативных признаков

С применением линейного дискриминантного анализа 
были вычислены показатели диагностической эффективности  
каждого из вышеперечисленных клинических и инструмен-
тальных признаков, которые приведены в табл. 3.

Как видно из представленных в табл. 3 результатов, диагно-
стическая чувствительность каждого из признаков достаточно 
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высока, но специфичность очень низкая, что не позволяет 
использовать любой из этих 10 признаков в отдельности в ка-
честве показателя эффективности лечения. Поэтому возникает 
проблема формирования набора информативных признаков, 
по которым можно построить наилучшее разделение всей 
совокупности больных на группы с положительной и отрица-
тельной динамикой лечения. 

Как известно [5], число признаков, по которым строится 
линейная дискриминантная функция, должно выбираться 
исходя из того, что отношение объема обучающей выборки    
N к числу параметров линейной дискриминантной функции    
L должно удовлетворять соотношению . В противном 
случае при классификации новых наблюдений вероятность 
ошибочной классификации существенно возрастает. Отметим, 
что число параметров линейной дискриминантной функции 
определяется как

где m — число классов обучающей выборки, p — число при-
знаков дискриминантной функции.

Так как объем обучающей выборки N = 95, то число при-
знаков p, включаемых в линейную дискриминантную функцию 
должно быть не более 5. Поэтому с использованием алгоритма 
пошагового дискриминантного анализа из [3] были отобраны 
следующие 5 информативных признаков: ФВЛЖ, СДЛА, 6MT, 
ЧСС и КЖ. Этот алгоритм для случая двух групп позволяет ото-
брать информативные признаки, которые имеют существенное 
различие средних значений по группам эффективно и неэф-
фективно леченых больных и при этом слабо коррелированны 
между собой. Отметим, что наибольшая корреляция между 
информативными признаками –0,33.

Табл. 3. Показатели эффективности прогнозирования для каждого признака.

Признак ДЧ ДС ДЭ

КДД 85,96% 31,58% 64,21%

КСД 85,98% 34,21% 63,16%

КДО 87,50% 28,95% 63,83%

КСО 85,71% 31,58% 63,83%

УО 98,18% 0% 58,06%

ФВЛЖ 92,0% 15,62% 62,20%

СДЛА 75,44% 57,89% 68,42%

6МТ 82,46% 71,05% 77,89%

ЧСС 91,23% 18,42% 62,11%

КЖ 77,78% 54,05% 68,13%

3.3. Робастный дискриминантный анализ

Проверка отобранных информативных признаков на нор-
мальность с использованием критерия Шапиро–Уилкса [3] 
показала, что только признак СДЛА имеет нормальное рас-
пределение на уровне значимости α = 0,05. Остальные ин-
формативные признаки имеют более «тяжелые хвосты», чем 
нормальное распределение или аномальные наблюдения. Как 

известно [5], в этом случае оценки коэффициентов дискри-
минантных функций в модели линейного дискриминантного 
анализа являются смещенными, что в свою очередь приводит 
к уменьшению точности прогноза. Поэтому в такой ситуации 
для вычисления векторов средних и ковариационных матриц 
признаков, на основании которых вычисляются параметры 
дискриминантных функций, необходимо применять робастные 
оценки среднего и дисперсии. В качестве робастных оценок 
среднего и дисперсии использовались оценки Хампеля, кото-
рые минимизирует влияние аномальных наблюдений [3].

3.4. Эффективность прогнозирования 
с использованием статистических 
решающих правил

Сформированный набор информативных признаков 
использовался для построения решающих правил прогно-
зирования эффективности лечения больных ХСН. Отметим, 
что решающие правила строились по значениям признаков 
на начало лечения.

При применении деревьев решений в качестве типа ветвле-
ния использовался полный перебор вариантов для одно-
мерных ветвлений по методу C&RT [6]. В этом методе поиск 
наилучшего варианта ветвления производится последователь-
ным перебором всех возможных комбинаций предикторных 
переменных. Для выбора наилучшего из всех возможных 
вариантов ветвления применялся критерий Джини [6]. С ис-
пользованием метода деревьев решений была проведена 
ранжировка отобранных признаков по степени их значимости 
для классификации, которая приведена в табл. 4 (0 означает 
низкую значимость признака, 100 — высокую).

Как следует из табл. 4, наиболее значимым признаком для 
классификации с использованием деревьев решений является 
признак 6МТ.

Для повышения точности прогнозирования применялась 
также процедура классификации с использованием ансамбля 
базовых классификаторов. Прогноз ансамбля классификаторов 
производится комбинированием результатов каждого отдель-
ного классификатора. В качестве базовых классификаторов 
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рассматривались деревья решений, а в качестве процедуры 
классификации — бустинг [6,7]. При реализации процедуры 
бустинга на деревьях решений для построения ансамбля клас-
сификаторов использовался алгоритм AdaBoost [7].

Метод опорных векторов рассматривался для случаев  
линейной и нелинейной разделимости классов. В нелиней-
ном методе опорных векторов использовались радиальное, 
сигмоидное и полиномиальное (с различными степенями 
полинома) ядра [4]. Наибольшее значение диагностической 
эффективности было получено при применении нелинейного 
метода опорных векторов с радиальным ядром.

Так как анализируемая выборка больных ХСН имеет огра-
ниченный объем, то не представляется возможным разбить 
ее на обучающую и экзаменационную. Поэтому показатели 
эффективности прогнозирования для каждого статистического 
метода классификации, которые приведены в табл. 5, вычис-
лялись путем переклассификации обучающей выборки.

Как следует из табл. 5, максимальные значения показателей 
эффективности прогнозирования лечения больных ХСН по-
лучены с использованием бустинга на деревьях решений.

Признак Ранг

ФВЛЖ 13

СДЛА 53

6МТ 100

ЧСС 32

КЖ 38

Метод классификации ДЧ ДС ДЭ

Линейный дискриминантный анализ 82,5% 76,3% 80,0%

Робастный дискриминантный анализ 84,2% 78,9% 82,1%

Нелинейный метод опорных векторов 82,5% 78,9% 81,1%

Деревья классификации 86,0% 94,7% 89,5%

Бустинг на деревьях решений 96,43% 94,59% 95,38%

Табл. 4. Значимость информативных признаков.

Табл. 5. Показатели эффективности прогнозирования с использованием 
методов классификации.

Выводы
1. Результаты формирования обучающей выборки эксперт-

ным и статистическим методами показали высокую степень 
их согласованности, что позволяет использовать обучающую 
выборку для построения решающих правил классификации.

2. Для построения решающих правил сформирован 
информативный набор признаков, включающий: данные 
шестиминутного теста, среднее артериальное давление 
в легочной артерии, фракцию выбросов ЛЖ по Симпсону,  
частоту сердечных сокращений и  интегральный показатель 
качества жизни.

3. При прогнозировании результатов лечения больных ХСН  
статистические методы классификации показали следующую  
диагностическую эффективность: дискриминантный анализ — 
80%, робастный дискриминантный анализ 82,1%, нелинейный 
метод опорных векторов — 81,1%, деревья решений — 89,5%, 
бустинг на деревьях решений — 95,38%. 

 
Исследования проводились с соблюдением национальных 

норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации (в ре-
дакции 2013 г.) с письменного согласия обследуемых, после 
подробного информирования о целях, продолжительности 
и процедуре исследования. Авторы статьи — Е. С. Атрощенко, 
М. С. Абрамович — подтверждают, что у них нет конфликта 
интересов.
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Резюме

Вступ. Для прогнозування ефективності лікування хворих хронічною серцевою недостатністю (ХСН) з використанням 
статистичних методів класифікації необхідна наявність коректно сформованої навчальної вибірки та інформативного набору 
показників. Актуальною є задача дослідження ефективності прогнозування з використанням різних методів інтелектуального 
аналізу даних.

Мета роботи. Прогноз ефективності лікування хворих ХСН серцевою недостатністю з використанням статистичних методів 
класифікації на основі інформативних показників, виміряних на початок лікування.

Результати. Розглянуто підхід оцінки якості формування навчальної вибірки, заснований на порівнянні експертної та ста-
тистичної класифікацій.

Сформований інформативний набір інструментальних та клінічних показників, що характеризують стан хворих ХСН: дані 
шестихвилинного тесту, середній артеріальний тиск в легеневій артерії, фракція викиду лівого шлуночка за Сімпсоном, частота 
серцевих скорочень і інтегральний показник якості життя.

Для випадку, коли інформативні ознаки не підкоряються нормальному закону розподілу, замість класичного дискримінантного 
аналізу запропоновано використовувати робастний дискримінантний аналіз.

Досліджено застосування методів класифікації: дискримінантного аналізу, робастного дискримінантного аналізу, методу 
опорних векторів, дерев рішень і бустінга на деревах рішень для прогнозування ефективності лікування хворих ХСН. 

Висновок. Методи класифікації показали наступну точність прогнозу ефективності лікування хворих ХСН: дискримінантний 
аналіз — 80%, робастний дискримінантний аналіз — 82,1%, нелінійний метод опорних векторів — 81,1%, дерева рішень — 89,5%, 
бустінг на деревах рішень — 95, 4%.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність; навчальна вибірка; метод k-середніх; інформативні ознаки; дискримінантний 
аналіз; робастний дискримінантний аналіз; дерева рішень; метод опорних векторів; бустінг; ефективність лікування.
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Abstract

Introduction. A correctly formed training sample and a set of informative features are required to predict effectiveness of chronic 
heart failure (CHF) therapy using statistical methods of classification. An actual problem is to study prediction effectiveness using 
different methods of intellectual data analysis.

The study objective. The goal of the research is to develop forecasts (predictors) for effectiveness of CHF therapy using statistical 
methods of classification on the basis of informative features measured before the therapy.

Study results. An approach based on comparison of the expert and statistical classifications is considered to estimate the quality 
of the training sample formation.

An informative set of instrumental and clinical features is constructed to characterize the state of patients with CHF: the 6 minute 
walking test, the middle arterial pressure in pulmonary artery, the ejection fraction of left ventricle, the number of heart beats per 
minute, integral parameter of the life quality. 

In case of non-normal distribution of informative features the use of robust discriminant analysis is proposed instead of classical 
discriminant analysis.

Various classification methods to predict the effectiveness of CHF therapy are studied, such as discriminant analysis, robust discri-
minant analysis, support vector machine, decision trees and boosting decision trees.

Conclusion. The obtained prediction accuracy of the CHF therapy effectiveness is 80% for discriminant analysis, 82,1% for robust 
discriminant analysis, 81,1% for nonlinear SVM, 89,5% for decision trees and 95,4% for boosting decision trees.

Key words: Chronic heart failure; Training sample; k-means clustering; Informative features; Discriminant analysis; Robust discriminant 
analysis; Decision trees; Support vector machine; Boosting; Therapy effectiveness.
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Алгоритм безманжетной оценки артериального давления 
на основе метода максимального правдоподобия
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Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Украина

Резюме

Введение. Длительный и непрерывный мониторинг артериального давления (АД) является одной из актуальных проблем 
современной превентивной медицины. Его реализация ограничена отсутствием простых, и не создающих пациенту дискомфорта 
методов продолжительного измерения АД.

Целью исследования является разработка алгоритма и оценка точности косвенного измерения АД без использования 
компрессионной манжетки на основе совместной обработки различных показателей функционирования сердечно-сосудистой 
системы человека.

Постановка и решение задачи. Используя связь между различными показателями работы сердечно-сосудистой системы чело-
века и на основе метода максимального правдоподобия (ММП) в явном виде получены алгоритмы оценок для систолического и диа-
столического АД по измерениям времени распространения пульсовой волны (ВРПВ), и частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Результаты. Проведенная серия экспериментов показала работоспособность и достаточно высокую точность синтезирован-
ных алгоритмов.

Заключение. В работе показана возможность и с использованием ММП получены алгоритмы непрерывного безманжетного 
измерения величины АД на основе совместной обработки таких параметров функционирования сердечно-сосудистой системы 
человека, как ВРПВ и ЧСС, обеспечивающие точность, удовлетворяющую требованиям BHS и ANSI/AAMI.

Ключевые слова: безманжетное измерение АД; время распространения пульсовой волны, ВРПВ; электрокардиограмма, ЭКГ; 
метод максимального правдоподобия, ММП.

1. Введение
С учетом широкой распространенности во всем мире сер-

дечно-сосудистых заболеваний, к наиболее жизненно важным 
показателям человека, требующим регулярного контроля и мо-
ниторинга, особенно в зрелом и пожилом возрасте, необходимо 
отнести электрокардиограмму (ЭКГ) и артериальное давление 
(АД). И, если задачу длительного мониторинга ЭКГ в амбула-
торных и домашних условиях к настоящему времени можно 
считать решенной, то реализация мониторинга АД существенно 
ограничена отсутствием простых, и не создающих пациенту дис-
комфорта методов непрерывного измерения АД. Одним из пер-
спективных «кандидатов» на эту роль является метод косвенной 
оценки АД, основанный на использовании взаимной связи между 
АД и различными показателями, отражающими работу сердечно-
сосудистой системы и доступными для простого измерения.

Проведенные многочисленные экспериментальные иссле-
дования [1, 2, 3] показывают, что между величиной артери-
ального давления АД и такими показателями работы системы 
кровообращения, как время распространения пульсовой 
волны ВРПВ (PTT), частота сердечных сокращений ЧСС (HR), 
параметры вариабельности сердечного ритма ВСР (HRV), 
продолжительность систолических интервалов, существует 
достаточно тесная связь. Особенно наглядно эта связь с АД 
проявляется для таких показателей, как ВРПВ и ЧСС [2, 3, 4]. 
Используя эту связь можно производить косвенную оценку АД 
с точностью, присущей традиционным «манжетным» методам 
измерения. Полученные ранее регрессионные зависимости 
между АД и другими системными показателями [4, 5] позво-
ляют делать это на «эмпирическом уровне».

Целью исследования является получение систематических 
соотношений, которые позволяли бы находить оценки показа-
телей АД в явном виде, причем — с минимально возможной по-
грешностью. Оценки такого рода могут быть получены с исполь-
зованием метода максимального правдоподобия (ММП).

2. Постановка и решение задачи
Для нахождения в аналитическом виде выражений для оце-

нок АД в первую очередь необходимо определить уравнение 
связи, устанавливающее зависимость между измеряемыми 
величинами, и получаемыми на их основе оценками.

В первом приближении зависимость между ВРПВ, ЧСС и АД 
может быть выражена, как [4, 6]

, (1)

где PTT — время распространения пульсовой волны (ВРПВ);
HR — частота сердечных сокращений (ЧСС);
сij — коэффициенты, связывающие измеряемые значения РТТ 
и HR с величиной систолического и диастолического давления 
(SBP и DBP).

Или в векторно-матричной форме:

,

(2)
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где  — оцениваемые значения АД;  — вектор наблюдений 
(измерений РТТ и HR); C

0
 — матрица коэффициентов преоб-

разования, имеющая вид
Отсюда получаем простой алгоритм оценки коэффициентов 

преобразования и величины артериального давления:
, (3)

Имея такую зависимость можно, измеряя величины ВРПВ 
и ЧСС, косвенно определять величины артериального давле-
ния. Для этого необходимо найти величины коэффициентов, 
связывающих АД с ВРПВ и ЧСС.

Реальные значения артериального давления D
k
 и их оценки 

Y
k
 на основе измерений ВРПВ и ЧСС в АД, связаны между со-

бой следующим образом:

(4),

где e
k
 — случайная величина, ошибка предсказания.

Будем полагать, что эти ошибки распределены по нормаль-
ному закону с плотностью распределения вида:

, (5)

где  — дисперсия случайной величины ek.
Подставив выражение (4) в (5) получим одномоментную 

функцию правдоподобия:

(6)

Если ошибки ek не коррелированы между собой от из-
мерения к измерению, то функция правдоподобия для всего 
наблюдения из N + 1 измерений будет выглядеть следующим 
образом:

(7)

Оценки максимального правдоподобия получаются путем 
отыскания максимума функции правдоподобия (7) по пара-
метру С. При этом, поскольку нас интересует не абсолютное 
значение функции, а только положение ее максимума, то к вы-
ражению (7) можно применить некоторое монотонное преоб-
разование, например — логарифмирование:

(8),

Чтобы найти максимум функции продифференцируем 
ее по параметру C,

(9)

и приравняем производную к нулю:

(10)

(11)

(12)

где A — автокорреляционная матрица измеряемых данных, 
a  – вектор коэффициентов корреляции наблюдений 

 с реально измеряемыми величинами артериального 
давления Dk.

3. Экспериментальное 
исследование и результаты

Для проверки работоспособности и точности полученного 
алгоритма (12) была проведена серия из 20 экспериментов 
на здоровых молодых людях в возрасте от 20 до 33 лет 
в разное время суток (днем и вечером). В ходе каждого 
эксперимента в течение 30 минут с шагом в одну минуту 
с использованием калиброванного тонометра осцилло-
метрического типа (Microlife BP A100) осуществлялось из-
мерение АД (систолического и диастолического), а также, 
с использованием портативного устройства (фото рис. 1) 
с беспроводной передачей данных в ПК производилась 
регистрация ЭКГ сигнала в грудных отведениях и фотопле-
тизмограммы с пальца правой руки (для определения ВРПВ 
и ЧСС). ЭКГ и ФПГ сигналы дискретизовались с частотой 
1000 Гц и квантовались с разрядностью 16 бит. Определение 
ВРПВ, в свою очередь, осуществлялось путем измерения 
временного интервала от начала QRS-комплекса ЭКГ до по-
ложения точки максимума фронта пульсовой волны на фото-
плетизмограмме. Для уменьшения погрешности оценок 
коэффициентов преобразования измеряемые значения ВРПВ 
и ЧСС усреднялись на интервале в одну минуту, равном шагу 
измерения АД. Численные результаты, полученные в ходе 
одного из экспериментов приведены в табл. 1.

В этой таблице — SBP, это измеренные значения САД, 
DBP — измеренные значения ДАД, SBP* — полученные с ис-
пользованием соотношений (12) оценки САД, DBP* — оценки 
ДАД, ξ1 — разница между измеренными и оцениваемыми 
величинами САД, ξ2 — разница между измеренными и оце-
ниваемыми величинами ДАД.

На рис. 2 приведены кривые изменения АД, полученные 
с использованием калиброванного тонометра и оцененные 
по ММП в ходе одного из экспериментов, а также ошибки 
оценивания.

Результаты проведенных экспериментов показали, что 
среднее значение (математическое ожидание) различий меж-
ду измеренным САД и оценкой САД*, полученное усреднением 
по всей серии экспериментов составляет — 0,31 мм.рт.ст., для 
ДАД и ДАД* аналогичный показатель составил 0,08 мм.рт.ст., 
среднеквадратическая ошибка оценки для систолического 
давления (САД) составила 3,21 мм.рт.ст., для диастолического 
давления (ДАД) — 2,19 мм.рт.ст. Коэффициент корреляции 
между САД и САД* составил — 0,725 и — 0,917 между ДАД 
и ДАД*. Таким образом, величина ошибки измерения как 
по САД, так и по ДАД в течение временного интервала в 30 ми-
нут не превышает ± 5 мм.рт.ст., что находится в пределах до-
пустимых значений по нормам BHS и ANSI/AAMI.
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Время/мин SBP DBP HR PTT SBP* DBP* ξ1 ξ2

1 123 77 76 0,1435 112,33 74,31 10,67 2,69 

2 111 71 79 0,1422 112,69 72,32 –1,69 –1,32 

3 114 73 77 0,1436 112,29 73,49 1,71 –0,49 

4 114 69 79 0,1457 111,64 71,29 2,36 –2,29 

5 110 77 78 0,1462 111,51 71,94 –1,51 5,06 

6 109 70 74 0,1435 112,35 75,90 –3,35 –5,90 

7 112 74 76 0,1422 112,72 74,70 –0,72 –0,70 

8 110 72 78 0,1436 112,28 72,70 –2,28 –0,70 

9 109 78 77 0,1457 111,67 72,88 –2,67 5,12 

10 109 74 79 0,1462 111,50 71,14 –2,50 2,86 

11 107 72 75 0,1576 108,14 70,97 –1,14 1,03 

12 109 74 73 0,1575 108,19 72,59 0,81 1,41 

13 110 72 74 0,1569 108,36 71,97 1,64 0,03 

14 110 69 73 0,1583 107,95 72,35 2,05 –3,35 

15 106 69 74 0,1576 108,15 71,76 –2,15 –2,76 

16 105 69 74 0,1576 108,15 71,76 –3,15 –2,76 

17 109 73 79 0,1575 108,13 67,83 0,87 5,17 

18 109 72 73 0,1569 108,37 72,76 0,63 –0,76 

19 109 72 75 0,1583 107,93 70,76 1,07 1,24 

20 108 73 73 0,1576 108,16 72,56 –0,16 0,44 

21 123 62 106 0,1305 115,89 54,33 7,11 7,67 

22 118 56 104 0,1367 114,07 54,10 3,93 1,90 

23 114 58 104 0,1404 112,97 53,01 1,03 4,99 

24 109 56 103 0,1418 112,56 53,40 –3,56 2,60 

25 116 50 101 0,1447 111,72 54,13 4,28 –4,13 

26 112 51 102 0,1305 115,94 57,51 –3,94 –6,51 

27 105 52 103 0,1367 114,08 54,89 –9,08 –2,89 

28 114 54 101 0,1404 113,00 55,39 1,00 –1,39 

29 111 50 102 0,1418 112,57 54,19 –1,57 –4,19 

30 112 52 101 0,1447 111,72 54,13 0,28 –2,13 

Табл. 1. Результаты оценивания и ошибки измерения АД.

Рис. 1. Портативный регистратор ЭКГ и ФПГ сигналов.
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4. Заключение

Рис. 2. Результаты оценки АД на основе измерений ВПРВ и ЧСС.

В работе исследована возможность непрерывного без-
манжетного измерения величины артериального давления 
на основе совместной обработки таких параметров функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы человека, как 
ВРПВ и ЧСС. Показано, что на основе линейной связи между 
АД и указанными параметрами можно получать оценки САД 
и ДАД с точностью, близкой к точности традиционных мето-
дов. С использованием ММП получены алгоритмы совместной 
обработки измерений ВРПВ и ЧСС, обеспечивающие оценку 
АД с точностью, удовлетворяющей требованиям BHS и ANSI/
AAMI. С учетом того, что в настоящее время данный метод еще 
не получил широкой апробации и разрешения на самостоя-
тельное применение в медицинской практике, его можно легко 
адаптировать, как опциональную функцию в традиционных 
манжетных амбулаторных мониторах артериального давления 
для повышения их точности и обеспечения непрерывности 
измерения АД.

Исследования проводились с соблюдением национальных 
норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации (в ре-
дакции 2013 г.) с письменного согласия обследуемых, после 

подробного информирования о целях, продолжительности 
и процедуре исследования. Авторы статьи — О. Антончик, 
А. Джадуэй, В. Шульгин— подтверждают, что у них нет кон-
фликта интересов.
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Алгоритм безманжетної оцінки артеріального тиску 
на основі методу максимальної вірогідності

О. Антончик, А. Джадуей, В. Шульгін 
Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна

Резюме 

Вступ. Довготривалий та неперервний моніторинг артеріального тиску (АТ) є однією з актуальних проблем сучасної превентив-
ної медицини. Його реалізація обмежена відсутністю простих і комфортних для пацієнта методів тривалого вимірювання АТ.

Мета дослідження. Розробка алгоритму та оцінювання точності непрямого вимірювання АТ без використання компресійної 
манжети на основі спільної обробки різних показників функціонування серцево-судинної системи людини.

Постановка та вирішення задачі. Використовуючи зв’язок між різними показникаи роботи серцево-судинної системи лю-
дини і на основі методу максимальної вірогідності (ММВ) в явному вигляді були отримані алгоритми оцінок для систолічного 
і діастолічного АТ по вимірам часу поширення пульсової хвилі (ЧППХ) і частоти серцевих скорочень (ЧСС).

Результати. Серія проведених експериметів показала працездатність і достатньо високу точність синтезованих алгоритмів.
Заключення. В роботі показана можливість, і з використанням ММВ отримано алгоритми неперервного безманжетного вимі-

рювання величини АТ на основі спільної обробки таких параметрів функціонування серцево-судинної системи людини як ЧППХ 
та ЧСС, що забезпечують точність, яка задовальняє вимоги BHS і ANSI/AAMI.

Ключові слова: безманжетне вимірювання АТ; час поширення пульсової хвилі, ЧППХ; електрокардіограма, ЕКГ; метод макси-
мальної вірогідності, ММВ.
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Algorithm of cuffless blood pressure estimation based 
on maximum likelihood method

O. Antonchyk, A. Jadooei, V. Shulgin
National Aerospace University named after N. Ye. Zhukovsky, Kharkiv, Ukraine

e-mail: vyacheslav.shulgin@gmail.com

Abstract

Introduction. Continuous monitoring of blood pressure (BP) is one of the most essential problems in preventive medicine. Its im-
plementation is complicated since there are no simple and comfortable for patient methods of continuous BP monitoring. 

The object of the study is to develop an algorithm and assess the accuracy of indirect cuffless BP measurement based on joint 
processing of different functional characteristics of human cardiovascular system.

Formulation and solution of the problem. Using relations of different characteristics of human cardiovascular system an algo-
rithms of systolic and diastolic BP estimation by measuring pulse transit time (PTT) and heart rate (HR) based on maximum likelihood 
method have been developed. 

Results. Performed series of experiments showed that developed algorithms were efficient and accurate. 
Conclusion. The feasibility of continuous cuffless BP measurement based on joint processing of such characteristics of human 

cardiovascular system as PTT and HR is shown. An algorithm for BP measurement based on maximum likelihood method with accuracy 
that satisfies BHS and ANSI/AAMI requirements have been developed. 

Key words: Cuffless BP measurement; Pulse transit time, PTT; Electrocardiogram, ECG; Maximum likelihood estimation, MLE.
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Использование системы мониторинга давления 
в желчевыводящих протоках 

для диагностики билиарной обструкции
Н. Н. Велигоцкий, Н. Н. Скалий, А. В. Горбулич, С. Э. Арутюнов, С. А. Павличенко

Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

Резюме

Введение. Для контроля проходимости желчевыводящих протоков применяются различные методы исследования (УЗИ, СКТ, 
ЯМРТ, ЭРХПГ). Все они могут давать неточную информацию. Особенную сложность представляет диагностика функциональных 
нарушений проходимости, связанная с дисфункцией сфинктера Одди.

Цель. Разработка количественных мониторинговых методов в диагностике нарушений проходимости желчевыделительной 
системы.

Материалы и методы. Для изучения проходимости предложена методика мониторига давления в протоковой системе с пере-
дачей данных по беспроводному каналу связи с обработкой данных на устройстве с операционной системой Android, что по-
зволяет обеспечить мобильность пациента.

Выводы. Применение методики позволило диагностировать нарушения проходимости не установленные другими методами, 
что указывает на возможность ее использования для клинической диагностики.

Ключевые слова: мониторинг давления; билиарная обструкция.

Введение Результаты
Для послеоперационного контроля проходимости желче-

выводящих протоков (ЖВП) в послеоперационном периоде 
выполняется подсчет дебита желчи по дренажу холедоха, по-
слеоперационная контрастная фистулография и «тренировка» 
дренажа холедоха, заключающаяся в его перекрытии на 6–12 
или 24 часа [1]. При большом дебите желчи, наличии рентгено-
логических данных за обструкцию и возникновении негативной 
симптоматики после перекрытия дренажа предпринимаются 
меры для дальнейшего дообследования больного с использо-
ванием УЗИ и компьютерной томографии с целью выяснения 
причины обструкции и восстановления проходимости ЖВП [1, 
2]. Однако эти методы не всегда могут дать точную информацию 
[3]. Особую сложность для диагностики представляют ситуации с 
частичным нарушением проходимости (сладж, стенозирующий 
папиллит, дисфункция сфинктера Одди) [4, 5]. Поэтому приме-
нение количественных мониторинговых методов в диагностике 
таких нарушений проходимости может оказаться полезным.

Материалы и методы
Для решения проблемы нами совместно с кафедрой ме-

трологии НТУ ХПИ был разработан программно-аппаратный 
комплекс для мониторинга давления в ЖВП. Регистрацию 
давления осуществляли калиброванным и термокомпенси-
рованным датчиком фирмы Motorola MPX5010DP. Измерение 
уровня давления проводили методом открытого катетера. Кли-
ническим материалом исследования послужили 34 пациента, 
которым проводили интраоперационное измерение давления, 
у 11 из них выполнен послеоперационный мониторинг давле-
ния с выполнением нагрузочных проб.

Принцип работы прибора состоит в регистрации давления 
в дренаже холедоха, сигнал с датчика давления (МРХ5010) 
передается по радиоканалу (Bluetooth 2.0) на ПК, где проис-
ходит отображение, сохранение и анализ информации.

Блок-схема регистрации, приема и передачи данных пред-
ставлена на рис. 1. Использование беспроводных технологий 
позволило пациенту перемещаться в пределах отделения 
(дальность связи по Bluetooth до 20 метров), не прерывая 
регистрацию данных давления.

Методика получилась простой в эксплуатации и при нали-
чии установленного дренажа холедоха не требовала дополни-
тельных манипуляций, материальных и временных затрат.

Кривая длительной регистрации давления в ЖВП пред-
ставлена на рис. 2.

Как видно из рисунка, уровень давления в ЖВП при частич-
ной обструкции превышал нормальные показатели.

Для уточнения данных манометрии, особенно при сомни-
тельных результатах исследования, проводили нагрузочные 
пробы — регистрацию давления в ЖВП после болюсного вве-
дения 20 или 50 мл физраствора. При этом получали данные, 
свидетельствующие о наличии или отсутствии обструкции 
ЖВП. Эти варианты кривых представлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, при обструкции ЖВП имеется опреде-
ленный (повышенный) уровень базального давления на гра-
фике A (1) тогда как на графике Б (1) уровень базального 
давления соответствует норме. На графике А отмечается бо-
лее крутой подъем давления (2) и меньшая величина зубца 
(3,4) обусловленного эластическими свойствами тканей, чем 
на графике Б.

Таким образом, проба с болюсной нагрузкой может слу-
жить для диагностики причины и степени обструкции ЖВП.
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Методика послеоперационного контроля применена 
у 34 больных интраоперационно. Измерения проводились 
после установки и герметизации дренажа холедоха. Уровень 

Рис. 1. Схема передачи и обработки данных в программно-аппаратном комплексе для мониторинга 
давления в желчевыводящих протоках (передача данных по беспроводному каналу Bluetooth).

Рис. 2. Послеоперационный мониторинг давления. А — нормальный уровень давления в желочевы-
водящих пртоках, Б — повышение давления при обструкции ЖВП (стенозирующий папиллит).

Рис. 3. Кривые холангиоманометрии при проведении нагрузочных проб с введением 50 мл 
0,9% р-ра NaCl. А — с обструкцией желчевыводящих путей. Б — без обструкции желчевыводящих 
путей (состояние после холедохолитотомии и холедохолитоэкстракции).

Программное 
обеспечение:

отображение 
и сохранение данных 
в программе Arduscope

Устройство обработки данных 
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Устройство обработки данных 
Персональный компьютер

Устройство 
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Программное 
обеспечение:
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в системе 
MATLAB 2015

A Б

A Б

базального давления в ЖВП при отстутствии обструкции 
составил 10,2 ± 3,56 мм рт ст., при наличии обструкции — 
25,6 ± 5,32 мм рт ст (р < 0,05). У 11 (32,3%) больных подтверждено 
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нарушение проходимости ЖВП, им оставлялся дренаж холедоха 
для последующего контроля, а в послеоперационном периоде 
проводили мониторинг давления в ЖВП. Причины нарушения 
проходимости ЖВП в послеоперационном периоде по данным 
манометрии были установлены у 9 (26,4%) больных. Причиной 
обструкции были у 2 больных — стенозирующий папиллит, у 3 — 
мелкие конкременты холедоха, не выявленные на предопера-
ционном обследовании, у 4 — билиарный сладж. У 2 больных 
причина нарушения проходимости не была подтверждена 
дополнительными методами исследования. У этих больных 
проводили консервативную терапию и после нормализа-
ции данных манометрии с нагрузочными пробами удаляли 
дренаж. По-видимому, эти нарушения проходимости были 
связаны с билиарным сладжем, отеком БСДК, нарушениями 
моторики сфинктера Одди, а возможно и с несовершенством 
метода на данном этапе его реализации. Осложнений, свя-
занных с применением метода не выявлено.

Обсуждение
Разработанный метод мониторингового измерения давления 

в желчевыводящих путях и применения нагрузочных проб с вве-
дением 50 мл физраствора позволяет судить о проходимости 
желчевыводящих путей. Этот метод неинвазивен, надежен, дает 
ценную диагностическую информацию и позволяет в случае по-
лучения данных за обструкцию либо выставить показания к даль-
нейшему дообследованию больного, либо критически отнестись 
к полученным ранее данным периоперационного обследования. 
Эта методика позволяет также получить диагностические данные, 
которые невозможно получить другими методами. Например, 
ее можно использовать для диагностики несостоятельности 
сфинктерного аппарата БСДК после сфинктероразрушающих 
операций и выявления дуодено-билиарного рефлюкса.

Выводы
В результате проведенного исследования получены сле-

дующие выводы:

1. Методика продленной регистрации, в отличие от тра-
диционных методов, может быть полезной для выявления 
скрытых форм билиарной обструкции у больных с большим 
поступлением желчи по дренажу холедоха.

2. Проведение таким больным болюсной манометрии мо-
жет выявить скрытую обструкцию ЖВП с последующим более 
тщательным поиском причин нарушения проходимости с вы-
полнением фистулографии, СКТ, МРТ или ЭРХПГ.

3. Своевременное дообследование и проведение папил-
лотомии или папиллодилятации после выявления наруше-
ний проходимости может предупредить развитие тяжелых 
осложнений.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации 
(в редакции 2013 г.) с письменного согласия обследуемых, пос-
ле подробного информирования о целях, продолжительности 
и процедуре исследования. Авторы статьи — Н. Н. Велигоцкий, 
Н. Н. Скалий, А. В. Горбулич, С. Э. Арутюнов, С. А. Павличен-
ко — подтверждают, что у них нет конфликта интересов.

Використання системи моніторингу тиску 
в жовчовивідних протоках 

для діагностики біліарної обструкції
М. М. Велигоцький, М. М. Скалій, О. В. Горбуліч, С. Е. Арутюнов, С. А. Павліченко

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Резюме

Введення. Для контролю прохідності жовчовивідних проток застосовуються різні методи дослідження (УЗД, СКТ, ЯМРТ, 
ЕРХПГ). Всі вони можуть давати неточну інформацію. Особливу складність представляє діагностика функціональних порушень 
прохідності, пов’язана з дисфункцією сфінктера Одді.

Мета. Розробка кількісних моніторингових методів в діагностиці порушень прохідності жовчовивідних шляхів.
Матеріали і методи. Для вивчення прохідності запропонована методика моніторигу тиску в системі протоковой з передачею 

даних по бездротовому каналу зв’язку з обробкою даних на пристрої з операційною системою Android, що дозволяє забезпечити 
мобільність пацієнта.

Висновки. Застосування методики дозволило діагностувати порушення прохідності невстановлені іншими методами, що вказує 
на можливість її використання для клінічної діагностики.

Ключові слова: моніторинг тиску; біліарна обструкція.
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Using a system of the bile ducts pressure monitoring 
for the diagnosis of biliary obstruction
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Abstract

Introduction. In order to control biliary obstruction it was used different research methods (ultrasound, spiral CT, MRI, ERCP). 
All of them can give inaccurate information. Diagnosis of functional disorders of patency associated with a dysfunction of the sphincter 
of Oddi is particular difficulty. 

Purpose. The development of quantitative monitoring methods in the diagnosis of biliary obstruction.
Materials and methods. To study the terrain it was developed technique of pressure monitoring in the bile ducts system with data 

transmission over the wireless link to the processing of data on the device with the operating system Android, which allows patient 
mobility.

Results. Application of techniques allowed to diagnose patency whuch is not installed by other methods, that suggests the pos-
sibility of its use for clinical diagnosis.

Key words: Pressure monitoring; Biliary obstruction.
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Програмне забезпечення медичної інформаційної 
системи для обліку та аналізу хворих 

на шлунково-кишкові кровотечі
І. Д. Дужий1, В. В. Горох2, О. В. Трубілко3, С. В. Харченко1

1Медичний інститут Сумського державного університету, Україна 
2Сумська обласна клінічна лікарня, Україна 

3Факультет радіотехнічних систем літальних апаратів (№5),  
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

Резюме 

Введення. Шлунково-кишкова кровотеча залишається важливою міждисциплінарною проблемою. Популяційні та когортні 
дослідження цієї патології можливі при якісному зборі, архівації та переробці інформації.

Мета роботи. Розробити дизайн та шляхи втілення у життя лікарняної одноцентрової медичної інформаційної системи для 
досліджень хворих на шлунково-кишкові кровотечі.

Методологія і результати дослідження. В процесі роботи розроблено і втілено у життя локальну медичну інформаційну 
систему для обліку та аналізу хворих на шлунково-кишкові кровотечі на принципі деперсоніфікованого збору інформації 
та реляційної бази даних Microsoft SQL Server Compact Edition 4.0. За його даними можлива звітність шляхом простого переліку 
з деталізацією особливостей кровотеч та перерахунком показників хірургічної активності (летальність, койко-дні).

Висновок. Представлена медична інформаційна система орієнтована на аналіз даних щодо шлунково-кишкових кровотеч 
в умовах одного спеціалізованого медичного центру.

Ключові слова: шлунково-кишкова кровотеча; медична інформаційна система; програмне забезпечення; облік та аналіз; наслідки.

Вступ
Розвиток медичної практики та контроль суспільного 

здоров’я у сучасних умовах неможливий без якісної звіт-
ності та представлення інформації щодо наслідків лікування 
окремих груп хворих та суспільства у цілому [1]. На сьогодні 
достатня швидкість і якість збору інформації все більше забез-
печується електронними засобами звітності [2].

У світі існують «взірцеві» країни, в яких проводиться все-
охоплюючий електронний збір даних стосовно пацієнтів та точ-
ки зору така електрона база дозволяє проводити популяційні 
та когортні дослідження, виявляти якість надання медичної 
допомоги і планувати профілактичні програми [4; 5]. У якості 
таких країн ми вибрали Швецію і Малайзію, оскільки у цих 
країнах існують два різних типи збору інформації і звітності 
у клінічній практиці. За першим типом ведеться збір інфор-
мації «від профільного хворого до профільного реєстру (бази 
даних)». Така модель представлена в Малайзії [6]. При цьому 
створюється низка реєстрів і баз даних, яка включає майже усі 
лікарські спеціальності, за якими й проводиться звітність, на-
приклад, з акушерства і гінекології, хірургії, тощо (рис. 1).

За другою моделлю ведеться збір інформації «від про-
фільного хворого до загального реєстру (бази даних)». Така 
модель запроваджена у Швеції [7]. Це одна з найстаріших 
клінічних баз даних у світі, що була створена у 1964 році. 
За нею централізовано збирається інформація і проводиться 
звітність за допомогою міністерської електронної бази даних, 
яка містить і архівірує дані стосовно хворих різних профілів, 
а саме: хірургічного, терапевтичного та інших.

Починаючи з 2012 року в Україні розробляється подібна 
до шведської пілотна модель. Згідно розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 368-р від 06.06.2012 року було розпочато 
пілотний проект впровадження державного реєстру пацієнтів 
в Україні на теренах Вінницької, Дніпропетровської, Донецької 
областей та м. Києва. У 2015 році Кабінет Міністрів та Мініс-
терство охорони здоров’я України за підтримки Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку створили проект з розроб-
ки національної концепції електронної охорони здоров’я 
(eHealth), який передбачає до 2019 року введення Електрон-
ного (центрального) реєстру пацієнтів в Україні [8]. На нашу 
думку до цього введення, за умов обмеженості економічних 
і кадрових ресурсів на даному етапі доцільно використати 
Малайзійську модель.

З історії медицини відомо, що як правило процес загаль-
нодержавної комп’ютерізації звітності починається з одного 
центру або регіону на волонтерських (некомерційних) засадах 
з подальшим загальнодержавним розповсюдженням. Напри-
клад, з 90-х років у Шотландії проект звітності The Scottish Audit 
of Surgical Mortality розпочався з ініціативної групи декількох 
хірургів у регіоні Лотіан, який у подальшому був підтрима-
ний медичною спільнотою і об’єднав біля 1100 практикуючих 
хірургів [9]. Нерідко деякі ініціативи зі створення баз даних 
розробляються під вивчення особливостей окремих операцій 
чи груп хворих. Наприклад, Датський реєстр з невідкладної 
хірургії проводить облік усіх невідкладних операцій у лікарнях 
з невідкладної хірургії, з урахуванням також хірургічних опе-
рацій з приводу шлунково-кишкових кровотеч [10].

Актуальність проблеми. Сьогодні в Україні електронні 
засоби обробки та розповсюдження інформації щодо хворих 
на шлунково-кишкові кровотечі мають дуже обмежене поши-
рення. Разом з тим більшість систем інформаційної підтримки 
є комерційними. З огляду на це розробка некомерційного 
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Рис. 1. Малайзійська модель структури Національних реєстрів і баз даних пацієнтів 
за даними Association of Clinical Registries in Malaysia. 
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програмного забезпечення згідно особливостей науково-прак-
тичних цілей та інфраструктури залишається дуже актуальною, 
оскільки таке інформаційне забезпечення дозволить користа-
тися досягненнями провідних клінік і розробити єдиний підхід 
до надання допомоги хворим на шлунково-кишкові кровотечі 
на всіх рівнях охорони здоров’я.

Мета роботи: розробити дизайн та шляхи втілення у життя 
медичної одноцентрової інформаційної системи для дослід-
жень хворих на шлунково-кишкові кровотечі.

Результати й обговорення

Матеріали та методи 
дослідження

У процесі виконання роботи розроблена медична інфор-
маційна система «Локальний реєстр епізодів шлунково-киш-
кових кровотеч». Система використовує реляційну базу даних 
Microsoft SQL Server Compact Edition 4.0. База даних фізично 
розташовується на одному комп’ютері, тобто функціонування 
медичної інформаційної системи проходить за принципом 
«одна база даних — один комп’ютер». Інтерфейс програми 
функціонує на чотирьох мовах: українській, російській, англій-
ській та французькій.

З метою відбору даних для програми проводять деперсоні-
фікований збір інформації щодо хворих на шлунково-кишкові 
кровотечі. Джерелом інформації для бази даних є державні 
форми, а саме: «Медична карта стаціонарного хворого» 
(форма 003/о), «Медична карта амбулаторного хворого» 
(форма № 025/о), тощо. Для функціонування програми необ-
хідно проводити інформаційний збір для кожного хворого 
виокремлюючи його дані. До колекції даних відносять наступні 
інформаційні блоки: статево-вікові дані, дані госпіталізації 
(направлення, строки і результат лікування), дані ключових 
діагнозів, дані ендоскопічно-хірургічних втручань.

В Україні функціонування центрів шлунково-кишкових 
кровотеч має організаційні особливості, які впливають на об-
лік та аналіз хворих у запропонованій медичній інформаційні 
системі. Серед них виділяють прикріплення центру шлунково-
кишкових кровотечі до багатопрофільної лікарні, функціону-
вання центру у складі хірургічного відділення, застосування кон-
сультантів центру по санітарної авіації для медико-хірургічної 
допомоги у інших лікувально-профілактичних закладів. Така 
концепція врахована у медичній інформаційній системі, оскіль-
ки розподіл хворих включає хворих з «амбулаторними» або 
«стаціонарними» типами кровотеч. У свою чергу «стаціонарні» 
хворі організаційно розподіляються згідно лікувальної установи, 
де вони безпосередньо лікуються: центр шлунково-кишкових 
кровотеч (хірургічне відділення) чи «непрофільне» відділення 
(відділення нехірургічного профілю) або заклад санітарної авіа-
ції. Нарешті, приймаючи до уваги таку традиційну організацію 
лікування, коли хворі на шлунково-кишкові кровотечі розпоро-
шені по різним відділенням одного закладу чи навіть закладів, 
а також можливість відсутності чи втрати повної інформації 
щодо хворих при госпіталізації чи в процесі лікування, напри-
клад, відсутність направлення чи амбулаторної картки, для 
медичної інформаційної системи були створені наступні кате-
горії хворих: «Новий госпіталізований пацієнт з підтвердженням 
даних», «Госпіталізований пацієнт без підтвердження даних», 
«Пацієнт для амбулаторного лікування з підтвердженням даних 
та діагнозу», «Пацієнт для амбулаторного лікування без під-
твердження даних та діагнозу», «Пацієнт іншого лікувального 
закладу (консультація по санітарній авіації)», «Пацієнт іншого 
лікувального закладу без підтвердження даних (консультація по 
санітарній авіації)», «Госпіталізований пацієнт іншого відділення 
з підтвердженням даних», «Госпіталізований пацієнт іншого від-
ділення без підтвердження даних». Концепцію розподілу хворих 
для медичної інформаційної системи показано на рис. 2.

Рис. 2. Формальний підхід до вхідних даних хворих з шлунково-кишковою кровотечею.
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Відповідно до категорій проводиться звітність за одно-
місячний, двомісячний, квартальний, піврічний чи річний 
періоди з обліком за датами виписки чи консультації кожного 
хворого. Звітність обчислюється окремо для категорії «Новий 
госпіталізований пацієнт з підтвердженням даних», для якої 
введено наступні медико-аналітичні показники: «Всі хворі», 
«Рецидивні хворі», «Оперовані хворі», «Загальна летальність», 
«Загальна післяопераційна летальність», «Добова післяопе-
раційна летальність». Для всіх інших категорій виконується 
показник: «Всі хворі» відповідної категорії.

Розповсюдження медичної інформаційної системи ор-
ганізаційно можливо від одного спеціалізованого центру 
шлунково-кишкових кровотеч до міжнародного рівня мережі 
лікарень, такі приклади у світі вже представлені (табл. 1). Пілот-
ний проект запропонованого профільного обліку хворих більш 
простіше розпочати в одному центрі, створивши локальну базу 
даних. У перспективі проекту можливий його перехід у загаль-
нодержавний, проте, альтернативним є створення обласної 
мережі локальних баз даних для хворих на шлунково-кишкові 
кровотечі як один з компонентів інформатизації охорони здо-
ров’я міського чи обласного рівня.

Подальшим розвитком медичної інформаційної системи 
є запровадження клієнт-серверної архітектури, що дозволить 
створити поширену мережу для збору інформації, централі-
зованого зберігання звітності та архівних даних. Порівняння 
ефективності, у тому числі безпеки архівації та комп’ютерної 
підтримки, комерційного програмного забезпечення з не-
комерційним при цьому є дискусійним [16]. Запропонована 
програма дозволяє некомерційне розповсюдження електрон-
ного засобу обробки інформації.

Звітність та обробку інформації можливо швидше проводи-
ти використовуючи електронні носії інформації, проте ергоно-
мічність як загальноприйнятого (паперового) носія інформації 
так електронного носія інформації для практикуючого лікаря 
залишається невизначеною [17]. Паперові носії інформації 
давно затверджені Міністерством охорони здоров’я України 
для медичної практики, тоді як стандартизація (гармонізація 
з міжнародними стандартами) обсягу і шляхів обробки елек-
тронної медичної інформації розробляється сьогодні в рамках 
проекту Міністерства охорони здоров’я України. Протягом 
найближчих п’яти років (2015–2019 рр.) необхідно очікувати 
введення таких стандартів в Україні.

Висновки

Країни проекту Назва проекту Рівень 
імплементації Учасники проекту

Австралія 
і Нова Зеландія [11]

Програма аудиту 
хірургічної смертності 

Австралії і Нової Зеландії 
Міжнародний

Лікарні з хірургічної допомоги Австралії 
і Нової Зеландії

Швеція [7]
Національний 

стаціонарний реєстр
Національний Лікарні з хірургічної допомоги Швеції

США [12]
Національна 

ендоскопічна база даних
Національний

Лікарні, які об’єднанні  у мережу зі створенням 
Національно бази даних США

Данія [10]
Датський реєстр 

з невідкладної хірургії 
Національний

Лікарні невідкладної хірургічної 
допомоги Данії

Канада [13]
База даних скорочених 

виписок Британської
Колумбії 

Регіональний
Лікарні з надання невідкладної хірургічної 
допомоги провінції Британської Колумбії

Малайзія [6]
Малайзійський 

гастроінтестинальний реєстр 
Багато-центровий Обмежена група лікарень

Російська 
федерація [14]

Реєстр за нозологічними 
групами шлунково-кишковими 

захворюваннями 
Одно-центровий

Державний автономний заклад охорони 
здоров’я Тюменської області 

«Консультативно-діагностичний центр»

Велика Британія 
[15]

Гастроінтестинальна 
база данних  

Одно-центровий
Інститут прикладних медичних наук 

Абердинського університету, Абердинська 
Королівська Лікарня

Україна
Локальний реєстр 

епізодів шлунково-кишкових 
кровотеч 

Одно-центровий
Медичний інститут Сумського державного 

університету, Сумська обласна клінічна лікарня

Табл. 1. Проекти деяких публічних (некомерційних) баз даних і реєстрів стосовно хірургічних хворих, 
у тому числі зі статистикою епізодів шлунково-кишкових кровотеч.

Клінічний прогрес у профілактиці та дослідженні шлунково-
кишкових кровотеч має доповнюватись і моделюватись вве-
денням автоматизації хірургічного аудиту і обліку хворих. Роз-
роблена медична інформаційна система є засобом досліджень 
когорти хворих на шлунково-кишкові кровотечі в умовах 
центру шлунково-кишкових кровотеч (типового для України) 
враховуючи всі категорії хворих в процесі обліку та аналізу, 
також система дає можливість виокремити колекцію даних, 
яка необхідна для аналізу клінічної діяльності та показників 
сучасної медико-статистичної звітності (летальність, тощо).

Автори статті – І. Д. Дужий, В. В. Горох, О. В. Трубілко, 
С. В. Харченко — підтверджують, що вони не мають конфлікту 
інтересів.
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Резюме 

Введение. Желудочно-кишечное кровотечение остается важной междисциплинарной проблемой. Популяционные и когортные 
исследования этой патологии возможны при качественном сборе, архивации и переработке информации.

Цель работы. Разработать дизайн и пути внедрения в жизнь больничной одноцентровой медицинской информационной 
системы для исследований больных с желудочно-кишечными кровотечениями. 

Методология и результаты исследования. В процессе работы разработан и внедрен в жизнь локальную медицинскую систему 
для учета и анализа больных с желудочно-кишечными кровотечениями на принципах деперсонифицированного сбора информации 
и реляционной базы данных Microsoft SQL Server Compact Edition 4.0. По его данным возможна отчетность путем простого списка 
с детализацией особенностей кровотечений и расчет показателей хирургической активности (летальность, койко-дни).

Вывод. Представленная медицинская информационная система ориентирована на анализ данных относительно желудочно-
кишечных кровотечений в условиях одного специализированного медицинского центра.

Ключевые слова: желудочно-кишечное кровотечение; медицинская информационная система; программное обеспечение; 
результаты.
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Abstract

Introduction. The gastrointestinal bleeding remains still a remarkable interdisciplinary problem. A population-based and cohort 
research of this pathology can be realized under a qualitative collecting, stocking and processing of data.

Purpose. To develop/implement a hospital-based medical information system for outcome research of patients with gastrointestinal 
bleedings.

Study Methodology and Results. During development of the system we constructed a local medical information system for audit 
and analysis of patients with gastrointestinal bleedings using principles of depersonification data collection and a relational database 
Microsoft SQL Server Compact Edition 4.0. According to its functions the outcome reporting is possible by simple lists with bleeding 
descriptions or by a calculation of surgical activity (mortality and hospital day rates).

Conclusion. The presented medical information system is oriented towards a data analysis for gastrointestinal bleedings in a single-
center research and implementation in a specialized medical center.

Key words: Gastrointestinal bleeding; Medical information system; Software; Outcomes.
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Дослідження впливу зовнішніх факторів 
на біологічну активність води
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Резюме

Вступ. Дослідження властивостей води демонструє, що залишаються нерозв’язаними певні питання вивчення її структурних 
особливостей, які впливають на обмінні процеси в живих організмах.

Постановка завдання. Методологія. З метою вивчення зміни властивостей води під впливом зовнішніх факторів виконано 
експериментальне дослідження динаміки її характеристик у магнітозбуджені дні. В основу методу вимірювань покладено ефект 
Кірліан, який полягає в отриманні зображень газорозрядного випромінювання зразків води в електромагнітному полі високої 
напруженості.

Мета роботи. Виявлення характерних змін властивостей води при варіації сонячної активності та геомагнітного поля Землі.
Результати досліджень. Запропоновано методику обробки зображень газорозрядного випромінювання води, яка ґрунтується 

на побудові гістограм яскравості пікселів та їх статистичному аналізі. Встановлено, що на графіках значень медіан для вибірок 
експериментальних даних у магнітозбуджені дні спостерігаються локальні мінімуми кривих.

Висновки. Результати дослідження динаміки характеристик води дозволили виявити закономірності зміни фізико-хімічних 
та біоенергоінформаційних властивостей води як наслідок реакції на зовнішні впливи.

Ключові слова: біологічна активність води; газорозрядне випромінювання; цифрова обробка зображень.

Вступ
Під біологічною активністю води розуміють її властивість 

зниженого або підвищеного впливу на процеси життєдіяль-
ності біологічних об’єктів, зокрема організму людини. Дослід-
ження властивостей води наявно демонструє, що залишається 
ще велика кількість нерозв’язаних питань при вивченні її струк-
тури. Залежно від свого стану, вода може прискорювати або 
сповільнювати обмінні процеси у живих організмах. Таким 
чином, інформація про динаміку та характер зміни основних 
властивостей води або водних розчинів є обов’язковим під-
ґрунтям для ефективного регулювання процесів життєдіяль-
ності біологічних об’єктів.

Відомо, що мономолекулярну воду при нормальних умо-
вах необхідно розглядати як асоційовану структуру, оскільки 
молекули води не існують як окремі елементи, а спонтанно 
пов’зуються одна з одною за рахунок сильних водневих 
зв’язків. У такому контексті фундаментального значення на-
буває поняття про важливість фазових переходів та їх ролі 
у життєдіяльності біологічних систем.

З позиції біологічних систем принциповою виявляється 
роль води у життєвих процесах у якості продукту та субстрату 
енергетичного метаболізму у живій клітині, тобто властивості 
води як розчинника, необхідного для протікання елементарних 
актів життєдіяльності на молекулярному рівні [1].

Проблема дослідження зміни стану води під впливом зов-
нішніх факторів виявляється цікавою з наукової та практичної 
точки зору. При зовнішніх впливах, зокрема зміні кліматичних 
умов та варіаціях магнітного поля, спостерігається зміна фізи-
ко-хімічних властивостей води та водних розчинів. Зокрема, 
у роботі [2], підкреслюється актуальність задачі отримання 

обґрунтованих доказів та виявлення конкретних взаємозв’язків 
у процесах впливу магнітних полів на фізико-хімічні власти-
вості води у її рідкій фазі.

Метою роботи є дослідження динаміки змін властивостей 
води у магнітозбуджені дні, виявлення характерних ознак при 
варіації сонячної активності та геомагнітного поля.

Під структурою води розуміють просторову організацію 
складових компонентів. Компоненти — окремі елементи 
структури — описують експериментально визначеними фізи-
ко-хімічними властивостями. Як фізичне середовище, вода 
має характерну структуру, яка визначає її фазову діаграму 
станів. На сьогоднішній день існує велике різноманіття мо-
делей води, але їх основою є ствердження про наявність 
у її структурі як окремих незалежних молекул, так і поєднаних 
різними зв’язками кінетичних утворень, що підпорядковують-
ся динамічним змінам, які обумовлюють наявність множини 
варіабельних станів води. Саме ці властивості дозволяють 
їй піддаватися зовнішнім впливам з подальшою суттєвою 
зміною властивостей [3]. 

У ході експериментальних досліджень встановлено, що такі 
фактори, як температура, вологість, ультразвук, магнітні поля, 
електромагнітні та акустичні хвилі, викликають реакцію у води 
та водних розчинів у вигляді зміни їх структурних, оптичних, 
кінетичних, магнітних та інших фізико-хімічних властивостей. 
У роботі [3] детально вивчено зміну електропровідності та pH 
дистильованої води при впливі електромагнітного поля фік-
сованої частоти. На основі виконаних досліджень робиться 
висновок, що зміна властивостей води при зовнішніх впливах 
пояснюється структурною перебудовою води. 

Експериментально встановлено, що при впливі на зразки 
дистильованої води електромагнітного поля відбувається 
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зниження електричного опору та підвищення рівня pH. За-
лежність електричного опору та pH має поліекстремальний 
характер. Енергія, що поглинається водою, витрачається 
на зміну енергії водневих зв’язків та зміцнення структури води. 
Структурні зміни води проявляються у спектральних характе-
ристиках поглинання ІЧ-випромінювання, впорядкованість 
структури води оцінюється за полушириною смуг ІЧ-спектрів 
поглинання. При впливі на воду електромагнітних полів змі-
щення смуги поглинання у ІЧ-спектрах у бік зниження викли-
кано зміцненням міжмолекулярних водневих зв’язків. Автори 
досліджень підкреслюють, що звуження смуг поглинання слід 
розглядати як процес зростання ступеня структурованості 
води у асоціатах. Таким чином виявляються закономірності 
структурної перебудови каркасів водневих зв’язків вільної 
води з паралельною делокалізацією електронних збуджень 
та переносами зарядів у координатній сітці.

Матеріали та методи 
дослідження

У рамках даної роботи щодо вивчення динаміки змін влас-
тивостей води під впливом природних факторів навколиш-
нього середовища реалізовано дослідження фізико-хімічних 
та біоенергоінформаційних властивостей води.

Дослідження характеристик рідиннофазних об’єктів прово-
диться шляхом фіксації відбитого випромінювання від поверхні 
розчину у полі високовольтного розряду [4]. Реєстрація струк-
тури газорозрядного випромінювання навколо рідиннофазно-
го об’єкту в електромагнітному полі відбувається за рахунок 
можливості візуалізації газорозрядного випромінювання у зоні 
контакту рідини з фотоматеріалом. При розташуванні рідини 
у зоні дії змінного електромагнітного поля з високою напру-
женістю навколо досліджуваного об’єкта виникає характерне 
світіння (ефект Кірліан).

Під час взаємодії краплі рідини з електромагнітним полем 
через неї протікає електричний струм, за рахунок протікання 
якого через газовий прошарок виникає іонізація оточуючого 
газу, що супроводжується світінням. Наявність зовнішнього 
електричного поля викликає несамостійний електричний струм 
у газі. Для підтримки несамостійного струму необхідно вве-
дення у газ зовнішнього іонізуючого фактора, яким у даному 
випадку виступають електроди. За рахунок подачі на електроди 
генератора різниці потенціалів між ними виникає електричне 
поле. Наявність зовнішнього впливу підтримує у газовому про-
шарку несамостійну провідність, наявність якої є першою умо-
вою існування електричного струму у газовому середовищі.

При зростанні амплітуди напруги між електродами збіль-
шується напруженість електричного поля, що примушує 
електрони рухатися уздовж силових ліній поля. За наявності 
атмосферного тиску струм у газі незначний, оскільки вільні 
носії заряду поглинаються молекулами повітря. Але при пев-
ному значенні напруги — пороговому — струм між електродами 
стрибкоподібно зростає.

Описаний метод вимірювань є досить специфічним, має ряд 
переваг та недоліків. Основною перевагою є можливість отри-
мання інтегральної характеристики властивостей та стану рідин-
нофазного об’єкту, на базі якої можуть у подальшому будуватися 
якісні висновки та кількісні оцінки. Серед недоліків слід зазначити 
відсутність стандартизованих методик обробки результатів ви-
мірювань; потреба в аналізі візуальної інформації.

При якісному аналізі експертом зазвичай враховуються такі 
ознаки зображення газорозрядного випромінювання води: 
внутрішнє кільце з направленими від нього радіальними стри-
мерами, які утворюють середнє кільце та тонкі люмінесценції, 

що у сукупності надає параметр — ширина зовнішньої засвітки; 
структури світіння у зоні контакту зразка води з рентгенівською 
плівкою (внутрішнє коло зображення) на предмет зернистих 
включень та затемнень [5].

На першому етапі даний спосіб оцінки стану рідиннофазного 
об’єкту включає в себе отримання зображень газорозрядного 
світіння для досліджуваного зразку. На другому етапі з метою 
обґрунтованого аналізу параметрів структур світіння вико-
нується комп’ютерна обробка отриманих зображень.

Класично при комп’ютерній обробці зображень використо-
вується визначення зображення у вигляді двовимірної функції 
ƒ(x,y), де x та y — координати у просторі. Значення ƒ у будь-якій 
точці, яка визначається парою координат (x,y), називається 
інтенсивністю або яскравістю зображення.

Для аналогової форми представлення величини x, y, ƒ прий-
мають нескінченну множину значень у межах будь-якого інтер-
валу, тобто виявляються неперервними величинами. Цифрове 
зображення характеризується тим, що x, y, ƒ можуть приймати 
лише кінцеву множину дискретних значень. Значення функції 
ƒ у точках з відомими просторовими координатами (x,y) є пози-
тивною скалярною величиною.

При реєстрації газорозрядного випромінювання на фото-
плівці зображення представляються як полутонові (у відтінках 
сірого). Фізичний сенс функції ƒ визначається джерелом фор-
мування зображення. Оскільки зображення світіння дослідного 
об’єкту генерується у результаті протікання певного фізичного 
процесу при впливі електромагнітного поля, то значення 
функції ƒ(x,y) пропорційні енергії випромінювання фізичного 
джерела. Конкретний фізичний сенс функції ƒ(x,y) визначає, 
що вона завжди буде ненульовою та кінцевою, тобто

Значення інтенсивності полутонового зображення для до-
вільної точки з координатами (x

0
,y

0
) називається рівнем сірого 

l або яскравістю зображення l = ƒ(x
0
,y

0
), значення якого лежить 

у певному обмеженому інтервалі L
min

  l  L
max

.
Інтервал [L

min
,L

max
]

 
 називається діапазоном яскравостей, 

який зазвичай при комп’ютерному представленні зображень 
здвигають уздовж числової вісі у межі [0,L–1]. Стандартно 
для пакетів комп’ютерної обробки зображень ліва межа прий-
мається за рівень чорного кольору l = 0, тоді рівень білого 
обчислюється як l = L–1. Для полутонового зображення усі 
проміжні значення інтервалу [0,L–1] відповідають певним 
відтінкам сірого кольору.

При дискретизації та квантуванні зображення газороз-
рядного світіння завдяки скануванню фотоматеріалу або при 
використанні цифрової камери, забезпечується його пред-
ставлення у комп’ютері у вигляді матриці чисел, тобто реалі-
зується перетворення ƒ(x,y)  AMN, де M — кількість рядків, 
N — кількість стовпчиків.

При комп’ютерному представленні полутонових растрових 
зображень у якості початку координат (x,y) = (0,0) використо-
вується лівий верхній кут зображення. Таким чином, функція 
яскравості пікселів набуває наступної форми: 

.

Правою частиною останньої рівності є цифрове зображення, 
що складається з окремих елементів – пікселів. При програм-
ній цифровій обробці зображень використовується матрична 
форма представлення зображень:

.
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Для вихідних зображень структури газорозрядного ви-
промінювання будують гістограму яскравості пікселів. Під 
гістограмою цифрового зображення за рівнями яскравості 
в діапазоні [0,L–1] розуміється дискретна функція h(rk) = nk, 
де rk — являється k-м рівнем яскравості; nk — кількість пікселів 
на зображенні з яскравістю rk. З точки зору теорії ймовірності   
трактується як оцінка ймовірності появи пікселя зі значенням 
яскравості rk. За горизонтальною віссю відкладаються значення 
рівнів яскравості rk, за вертикальною — значення h(rk) = nk.

Наступним кроком алгоритму статистичної обробки вибірок 
зображень газорозрядного випромінювання є параметриза-
ція та їх усереднена у межах вибірок оцінка. При цифровій 
обробці зображень стандартно використовується гістограма 
яскравості пікселів, кількість стовпчиків якої для полутонового 
растрового зображення визначається кількістю градацій сірого 

.

Med
n
 = 1/2(xn/2

+xn/2+1
) при парній кількості елементів вибірки n;

Результати й обговорення

Рис. 1. Значення медіан для 3-х типів води (експеримент за 31 день липня 2014 р.).

Результати дослідження властивостей води на основі аналі-
зу зображень газорозрядного випромінювання для 3-х зразків 
води представлено на рис. 1 та 2.

Рис. 2. Значення різниць між сусідніми діапазонами яскравостей гістограм для 3-х 
типів води (експеримент за 31 день липня 2014 р.).

кольору. Зазвичай це число дорівнює 256. Відомо, що при 
такій кількості стовпчиків гістограма набуває так званого 
«гребінчастого», мультимодального типу. Для уникнення цієї 
проблеми кількість стовпчиків при статистичній обробці було 
зменшено до 12. Таким чином, для кожного з 12 інтервалів 
оцінюється кількість пікселів зі значеннями яскравості, які на-
лежать цьому інтервалу.

Для обчислення усереднених значень яскравості пікселів 
у межах певних інтервалів розбиття оцінюються значення 
медіан:

Med
n
 = x

(n+1) 
при непарному значенні n.

2
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За даними метеорологічної служби суттєвих магнітних 
збурень у липні 2014 р. не спостерігалося. Середні коливання 
та слабкі магнітні бурі зафіксовано 3, 9, 14, 18, 22 та 28 липня. 
Як свідчить аналіз графків, отриманих шляхом цифрової 
комп’ютерної обробки результатів дослідження властивостей 
води в електромагнітному полі, на ці дати (або на наступний 
день) спостерігаються локальні мінімуми кривих, що є харак-
теристиками яскравості світіння.

Можливо відзначити певний розкид значень медіан для 
різних типів води, які було обрано для проведення експери-
ментальних досліжень («Прозора», «Ековод», водопровідна), 
але в цілому тенденції коливання числових ознак яскравості 
зберігаються.

Висновки
Отримані результати дозволяють виявити певні законо-

мірності зміни физико-хімічних та біоенергоінформаційних 
властивостей води як наслідок реакції на зовніші впливи 
у вигляді варіацій геомагнітного поля, що викликано про-
цесами сонячної активності. Метод виділення характерних 
ознак зображеннь випромінювання рідиннофазних об’єктів, 
реалізований на базі статистичної обробки з використанням 
усереднення яскравості пікселів для гістограм розподілу 
яскраовстей, виявляється ефективним інструментом вивчення 
біоенергоінформаційних властивостей води.

Робота підтримана міжнародним грантом РФФІ №00-02-
17854 «Роль нормальних і екстремальних геліогеофізичних 
процесів в еволюції біосфери».

Дослідження проводилися з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції 
2013 р.). Автори статті — Л. А. Пісоцька, Н. В. Глухова — підтверд-
жують, що у них відсутній конфлікт інтересів.

Исследование влияния внешних факторов 
на биологическую активность воды

Л. А. Песоцкая1, Н. В. Глухова2

1ГВУЗ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» 
2ГВУЗ «Национальный горный университет», Днепропетровск, Украина
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Резюме

Введение. Исследование свойств воды показывает, что остаются нерешенными определенные вопросы изучения ее струк-
турных особенностей, которые влияют на обменные процессы в живых организмах.

Постановка задачи. Методология. С целью изучения свойств воды под воздействием внешних факторов выполнено экспе-
риментальное исследование динамики ее характеристик в магнитовозмущенные дни. В основу метода исследований положен 
эффект Кирлиан, который заключается в получении изображений газоразрядного свечения образцов воды в электромагнитном 
поле высокой напряженности.

Цель работы. Выявление характерных изменений свойств воды при вариации солнечной активности и геомагнитного поля Земли.
Результаты исследований. Предложена методика обработки изображений газоразрядного свечения воды, которая основана 

на построении гистограмм яркости пикселей и их статистическом анализе. Установлено, что на графиках значений медиан для 
выборок экспериментальных данных в магнитовозмущенные дни наблюдаются локальные минимумы кривых.

Заключение. Результаты исследования динамики характеристик воды позволили выявить закономерности изменения физико-
химических и биоэнергоинформационных свойств воды как следствие реакции на внешние воздействия.

Ключевые слова: биологическая активность воды; газоразрядное свечение; цифровая обработка изображений.
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Abstract

Introduction. Study of the properties of water shows that certain questions remain to study its structural features that affect 
metabolic processes in living organisms.

Statement of the problem. Methodology. In order to study the properties of water under the influence of external factors, 
an experimental study of the dynamics of it’s characteristics was done, during magnetically disturbed days. The method is based 
on the effect of Kirlian research, the main idea of which is  to obtain images of gas discharge glow of water samples in the electromag-
netic field of high tension.

The purpose of the work. Identification of specific changes in the properties of water at the variations in solar activity and the geo-
magnetic field.

Research results. The technique of image processing of gas discharge glow water was offered, which is based on the histogram 
of brightness of pixels and their statistical analysis. It was established that in the graphs of median value for samples of experimental 
data in magnetically disturbed days was observed local minima of curves.

Conclusion. The results of the study of the dynamics characteristics of the water revealed the patterns of change in the physico-
chemical and bio-energy properties of water as a result of reaction to external influence.

Key words: Kirlian photography; Image analysis; Water quality.
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Математичне моделювання впливу комплексу 
процедур масажу на пацієнта та масажиста

Д. В. Вакуленко
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»  

Масажні прийоми, як окремі тони музики,
ніколи не звучать тривалий час поодинці, 

а переходять один в одний, 
зливаючись в акорд.

 Dollinger, 1899

Введення

Резюме

Мета. Побудувати математичну модель взаємодії комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста для кількісної оцінки 
впливу на учасників процедури масажу: пацієнта та масажиста.

Матеріали та методи. Комплекс процедур масажу спрямований на вплив на різні органи та тканини пацієнта та в результаті 
виконання процедур масажу відбувається зміна в органах і тканинах масажиста, які можуть кількісно бути оцінені. Для кількісної 
оцінки впливу процедури масажу на пацієнта, масажиста побудуємо систему звичайних диференціальних рівнянь.

Результати. В роботі розглянуто процедуру масажу, існуючі методики проведення масажу, показники що її характеризують. 
Узагальнено механізми впливу процедури масажу на різні системи, органи та тканини організмів пацієнта та масажиста. Було 
обрано репрезентативні показники досліджуваних компартментів та сформовано їх у матрицю-вектор стану пацієнта, масажиста 
та процедури масажу. Побудовано спрощену математичну модель процедури масажу, проведено числовий експеримент та по-
рівняно розраховані показники з отриманими в експерименті. Має місце кореляція між однойменними розрахованими та екс-
периментальними даними.

Обговорення. Слід відзначити, що для більш якісного відображення впливу процедури масажу на пацієнта та масажиста 
з врахування різних методик, тривалості та інтенсивності процедури масажу потрібно ускладнити математичну модель ввівши 
додаткові показники та інтегро-диференційні рівняння.

Ключові слова: процедура масажу; математична модель; матриця вектор стану пацієнта, масажиста, процедури масажу.

Сучасна біофізика розглядає біологічний об’єкт як складну 
саморегулюючу нелінійну систему з багаторівневою ієрархіч-
ною структурою керування [1]. Нормальне функціонування 
такої системи забезпечується завдяки обміну інформацією 
між різними рівнями управління. Біологічний об’єкт, сприй-
має цю інформацію, обробляє її і формує керуючі сигнали, 
необхідні для виконання життєво важливих функцій, від яких 
залежить його існування [2].

Реакції живих організмів на дії зовнішнього або зміни 
параметрів внутрішнього середовища відображаються у змі-
нах динамічних параметрів різних біоритмів. Таким чином, 
на різних рівнях управління в біологічній системі відбувається 
постійний обмін інформацією по горизонталі і вертикалі, який 
підтримує сталість всіх її параметрів в межах чітко визначеного 
діапазону.

У високоорганізованих біологічних об’єктах завжди підтри-
мується динамічний гомеостаз, а самі об’єкти є гомеостатичні 
системи [3]. Такі системи відносяться до класу нелінійних 
динамічних систем, для котрих не виконується принцип супер-
позиції. Це означає, що, якщо на вхід системи, подається су-

купність вхідних впливів x
1
, x

2
, x

3
,...x

n
, то для будь-яких чисел  

n та c
i
 справедливий вираз 

Тобто, реакція подібної системи на будь-яку лінійну комбі-
націю вхідних впливів не дорівнює такій же лінійної комбінації 
реакцій системи на кожне з впливів окремо.

Виявляється нелінійність в різних закономірностях моду-
ляції біоелектричних сигналів, що характеризують процеси 
функціонування системи на різноманітних рівнях. Умовно 
причини не лінійності біологічної системи можна виразити 
через її керуючі параметри [2], тобто такі параметри, які мо-
жуть змінюватися під впливом зовнішнього і внутрішнього 
середовища і переходити в той чи інший нерівноважний стан 
у процесі функціонування системи [3].

Мета. Побудувати математичну модель взаємодії комплексу 
процедур масажу на пацієнта та масажиста для кількісної оцінки 
впливу на учасників процедури масажу: пацієнта та масажиста.

Матеріали та методи
Комплекс процедур масажу спрямований на оздоров-

лення, підвищення працездатності, лікування та профілактики 
захворювань. Для кількісної оцінки впливу процедури масажу 
на пацієнта, масажиста буде побудована система диферен-
ціальних рівнянь.

.
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Результати досліджень Влив масажу на внутрішні органи. Масаж може здій-
снюватися завдяки безпосередньому масажу хворого органа 
(якщо доступний), масажу ділянки проекції хворого органа на 
поверхню тіла та впливом на рефлекторні зміни, що виникають 
в покривних тканинах, сегментарно зв’язаних з хворим орга-
ном. Оберемо Реографічний індекс (систолічний — РСІ та діа-
столічний — РДІ) для дослідження відповідних органів – від-
ношенння систолічного (діастолічного) хвилі до стандартного 
каліброваного сигналу (0,1 Ом = 10 мм), виражається у віднос-
них одиницях. Цей показник характеризує величину та швид-
кість притока (відтока) крові в досліджуваній зоні. Амплітуда 
кривої вимірюється від ізолінії до вищої точки хвилі.

Також можна обрати для моніторингу зміни функціональ-
ного стану внутрішніх органів під впливом процедури маса-
жу динамічний показник функціонального стану організму 
та на основі методик картування біоритмів мозку, побудови 
сплайн-карти за результатами інтерполяції амплітудних зна-
чень основних ритмів мозку [3].

Вплив масажу на обмін речовин, газообмін, видільну 
функцію. Масаж має позитивний вплив на білковий, жиро-
вий, вуглеводний, мінеральний обмін речовин. Він сприяє 
виділенню з організму мінеральних солей, сечовини, сечової 
кислоти. Для моніторингу впливу масажу на обмін речовин, 
газообмін, видільну  функцію будемо вимірювати наявність 

гістаміну в крові  [4].

Вплив масажу на зв’язково-суглобовий апарат. Масаж 
сприяє поліпшенню кровопостачання в ділянці суглобів за ра-
хунок перерозподілу крові в організмі, місцевої та рефлектор-
ної дії тепла, що при цьому утворюється. Про ефективність 
впливу масажу на зв’язково-суглобовий апарат ми можемо 
судити по зміні амплітуди рухів суглобів, наприклад у межах 
від 0 до 1.

Вплив масажу на психоемоційний стан. Ступінь впливу 
масажу на психоемоційний стан пацієнту будемо оцінювати 
за рівнем психоемоційного стану від 0 до 50 [3].

Вплив масажу на ступінь гармонізації біоритмів різних 
органів. Фрактальний аналіз призначений для виділення і візу-
альноїоцінки ступеня гармонізації біоритмів різних органів 
і системорганізму, що мають фракталоподобную структуру 
з метою виявлення функціональних і патологічних змін, оцінки 
імунного статусу організму і прогнозу зміни стану здоров’я 
пацієнта напорівняно тривалий до 10 днів період. Для оцінки 
біоритмів організму використаємо методи фрактального ана-
лизу біоритмів організму [3].

Побудова моделі процедури масажу. Будемо вважати, 
що основними групами показників характеристики стану па-
цієнта та масажиста будуть наступні параметри.

В основі механізму впливу масажу на організм лежить 
складний процес, зумовлений нервово-рефлекторним, 
гуморальним та механічним впливом. Всі вони між собою 
взаємообумовлені, так що відокремити практично один від 
одного неможливо.

Елементи матриці рядка 
стану пацієнта А

Параметри впливу масажу на шкіру. Реографічний індекс 
масажованої ділянки шкіри (систолічний — РСІ и діастолічний — 
РДІ) — відношенння систолічного (діастолічного) хвилі до стан-
дартного каліброваного сигналу (0,1 Ом = 10 мм), выражається 
у відносних одиницях. Цей показник характеризує величину 
та швидкість притока (відтока) крові в досліджуваній зоні. Амплі-
туда кривої вимірюється від ізолінії до вищої точки хвилі.

Параметри впливу масажу на нервову систему. Вплива-
ючи прийомами масажу на рефлексогенні зони, які сегментар-
но зв’язані з шкірою, можна досягнути рефлекторного терапев-
тичного впливу на патологічно змінену діяльність різних тканин 
та внутрішніх органів. Для моніторингу ефективності впливу 
масажу на нервову систему використовуються концентрації 
адреналіну та норадреналіну в сечі, які є продуктом діяльності 

симпатичної ланки вегетативної нервової системи  [4].

Показникі центральної регуляції та стану ендокринної 
системи. Механічний вплив на тканини сприяє утворенню 
у шкірі хімічно активних продуктів розпаду гістамін та гістаміно-
подібних речовин. Крім цього, гістамін сприяє підвищенню 
концентрації адреналіну в крові. Ацетилхолін під впливом 
масажу переходить в активний стан, збільшує швидкість пере-
дачі нервового збудження, поліпшує м’язову діяльность. Для 
оцінки показників центральної регуляції та стану ендокринної 
системи скористаємось методами нейродинамічного аналізу 
біологічних ритмів організму — показник золотого січення 
(0,15–0,6) [3].

Параметри впливу масажу на лімфатичну систему. 
При масажі дренуються лімфатичні судини. Під впливом ма-
сажу відбувається прискорення лімфотечії, кількість лімфи, 
яка витікає з ділянки масажу, збільшується у 6–8 разів. Для 
оцінки впливу масажу на лімфатичну систему використаємо 

результати вимірювання швидкості лімфотоку .

Вплив масажу на серцево-судинну систему. Вплив масажу 
на серцево-судинну систему здійснюється нервово-рефлектор-
ним, гуморальним та механічним шляхами. Для оцінки впливу 
масажу на серцево-судинну систему скористаємось методами 
варіаційного аналізу ритмів серця, та знайдемо коефіцієнт золо-
того січеня, та коефіцієнт варіабельності серцевого ритму. Показ-
ником для оцінки ССС оберемо RMSSD (стандартне відхилення 
різниці R-R інтервалів від середньої арифметичної) — зростання 
досліджуваних показників свідчить про зміщення вегетативного 
балансу в бік переваги ПСЛ ВНС і є відображенням синусової 
аритмії, пов’язаної з диханням [3, 5, 6].

Вплив масажу на м’язи. Вплив масажу на м’язи полягає, 
в першу чергу, в нормалізації функціонального стану цен-
тральної нервової системи. Для спостереження за впливом 
масажу на м’язи скористаємося можливостями міографії, дво-
ма її параметрами амплітудою [mV] та частототою коливань 
[Hz] зубців [3].

Опис матриці процедури масажу M 

На сьогодні найбільш поширена техніка класичного масажу, 
яка описана Вербовим (1966). Масаж виконується спеціаль-
ними рухами рук, що називаються прийоми [4]. Викорис-
товувалися наступні прийоми: погладжування, розтирання, 
розминання, вібрація.

За кількісними характеристиками враховувались: зу-
силля, швидкість, тривалість, амплітуда.

Кожен елемент матриці строки M буде описувати основні 
прийоми масажу та характеризуватися чотирма кількісними 
характеристиками. На основі вихідних даних визначається ме-
тодика процедури масажу при допомозі вагових коефіцієнтів, 
які можуть змінюватись від 0 до 1 в залежності віку пацієнта 
та його вихідного стану [4]. 

Побудова рівнянь моделі. Рівняння описує зміну стану 
пацієнта в процесі процедури масажу. Матриця A = [x

1
,x

2
,x

3
,...x

n
] 

стану пацієнту включає вище описані фізіологічні параметри 
пацієнта в процесі проведення процедури масажу, а функ-
ція P(t) описує їх зміну в часі. Матриця A

0
 = [a

1
,a

2
,a

3
,...a

n
] 

вихідного стану пацієнту відображає фізіологічні параметри 
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пацієнта до проведення процедури масажу. В свою чергу 
M = [m

1
,m

2
,m

3
,...m

n
] відображає матрицю процедури масажу. 

Матриця C = [c
1
,c

2
,c

3
,...c

n
] відображає фізіологічні параметри 

масажиста, функція C(t) описує їх зміну в часі під час процедури 
масажу. Коефіцієнт k визначає ступінь сприйняття процедури 
масажу пацієнтом, а коефіцієнт d відображає ступінь взаємодії 
масажиста з пацієнтом під час проведення процедури масажу. 
k, d змінюються в обсязі від 0 до 1.

Вплив масажу на обмін речовин, газообмін, видільну 
функцію. Для моніторингу впливу масажу на обмін речовин, 
газообмін, видільну функцію будем вимірювати наявність 

гістаміну в цільній крові .

Впливу масажу на зв’язково-суглобовий апарат. Про 
ефективність впливу масажу на зв’язково-суглобовий апарат 
ми можемо судити по зміні амплітуди рухів суглобів, напри-
клад у межах від 0 до 1. α

15
 = 0,7.

Вплив масажу на психоемоційний стан. Ступінь впливу 
масажу на психоемоційний стан пацієнта будемо оцінювати 
за рівнем психоемоційного стану від 0 до 1. α

16
 = 0,1. 

Матриця вихідного стану пацієнта A
0
 буде мати наступний 

вигляд:

Для рівняння (1) задамо початкові умови:

(1)

Рівняння (1) з початковими умовами (2) назвемо матема-
тичною моделлю процедури масажу.

Зауваження. У (1), (2) приймемо за початковий момент 
часу t

0
 = 0 і надалі будемо припускати початкові умови додатні-

ми, а всі параметри моделі сталими і додатніми величинами.

(2)

Чисельний експеримент

Для перевірки нашої математичної моделі процедури маса-
жу ми вибрали пацієнта С. Матриця його вихідних параметрів 
була наступна.

Вплив масажу на шкіру. Реографічний індекс масажованої 
ділянки шкіри: систолічний — РСІ α

1
 = 2,1 та діастолічний — РДІ 

α
2
 = 1,2.
Вплив масажу на нервову систему. Для моніторингу 

ефективності впливу масажу на нервову систему використо-

вуються концентрації адреналін  та норадреналін 

 в сечі.

Також для спостереженням за впливом масажу на нервову сис-
тему можна використовувати можливості варіаційний аналіз рит-
мів серця, а саме стан механізмів центральної регуляції С1 α

5
 = 0,21 

рівень компенсації С2 α
6
 = 0,34 резерви компенсації [3].

Механізм гуморального впливу масажу на організм. 
Для оцінки показників центральної регуляції та стану ендо-
кринної системи скористаємось методами нейродинамічного 
аналізу біологічних ритмів організму α

7
 = 0,59.

Вплив масажу на лімфатичну систему. Для оцінки впливу 
масажу на лімфатичну систему використаємо результати ви-

мірювання швидкості лімфотоку .

Вплив масажу на серцево-судинну систему. Для оцінки 
впливу масажу на серцево-судинну систему скористаємось 
методами варіаційного аналізу ритмів серця, та знайдемо 
коефіцієнт золотого січеня α

9
 = 0,07, та комплексна оцінка 

варіабельності серцевого ритму може здійснюватися за по-
казником активності регуляторних систем (ПАРС) виражаються 
в балах від 1 до 10. α

10
 = 5.

Вплив масажу на м’язи. Для спостереження за впливом 
масажу на м’язи скористаємося можливостями міографії, дво-
ма її параметрами амплітудою α

11
 = 25 [мкВ].

Влив масажу на внутрішні органи. Реографічний індекс 
печінки α

12
 = 0,4.

Також можна обрати для моніторингу зміни функціональ-
ного стану внутрішніх органів пацієнту під впливом процедури 
масажу динамічний показник функціонального стану організму 
α

13
 = 0,3.

α
1
 = 2,1 α

2
 = 1,2 α

5
 = 0,21

α
6
 = 0,34 α

7
 = 0,59 α

9
 = 0,07 α

10
 = 5

α
11

 = 25 [мкВ] α
12

 = 0,4 α
13

 = 0,3 α
15

 = 0,7

Матриця процедури масажу 
для пацієнта С

Матриця вихідного стану пацієнта С. A
0
 = [a

1
,a

2
,a

3
,...an] свід-

чить про дещо занижені фізіологічні показники

Процедуру масажу треба провести за збуджуючою методи-
кою, рухи повинні бути поверхневі, швидкі, короткотривалі, 
з не великою амплітудою.

Матриця стану масажиста C
0
 = [c

1
,c

2
,c

3
,...cn] буде мати на-

ступний вигляд:

Розроблену модель було досліджено в програмному середо-
вищі Матлаб.

Проілюструємо розраховані нами показники, ті які також 
досліджувались в експерименті (рис. 1–3).

Порівнюючи отримані данні в результаті розв’язку запропо-
нованої математичної моделі процедури масажу з отриманими 
показниками в результаті проведених експериментів [6] можна 
прийти до висновку, що в загалом має місце кореляція між 
розрахованими та отриманими даними в експерименті.

Висновки

 , .

α
16

 = 0,1

.

В роботі розглянуто процедуру масажу, існуючі методики 
проведення масажу, показники що її характеризують. Узагаль-
нено механізми впливу процедури масажу на різні системи, 
органи та тканини організмів пацієнта та масажиста. Було об-
рано репрезентативні показники досліджуваних компартментів 
та сформовано їх у матрицю-вектор стану пацієнта, масажиста 
та процедури масажу. Побудовано спрощену математичну мо-
дель процедури масажу, проведено числовий експеримент та 
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Рис. 1. Вплив масажу на психоемоційний стан організму та на ступінь гармонізації біоритмів різних органів. 
Розраховані показники психоемоційного стану та ступеню гармонізації біоритмів під впливом масажу.

Рис. 3. Стан вегетативної нервової системи за показниками біохімічних досліджень. Розраховані показники 
адреналіну (мс) та норадреналіну під впливом масажу. 

Рис. 2. Гуморальний вплив масажу на організм та на серцево-судинну систему. Розраховані показники RMSSD (мс) 
та вага золотого січення в співвідношенні тривалості систоли до тривалості кардіоциклу.

вага золотого 
січення

RMSSD (мс)

час дослідження

адреналін

ноадреналін
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порівняно розраховані показники з отриманими в експерименті. 
Має місце кореляція між однойменними розрахованими та експе-
риментальними даними. Слід відзначити, що для більш якісного 
відображення впливу процедури масажу на пацієнта та масажиста 
з врахування різних методик, тривалості та інтенсивності проце-
дури масажу потрібно ускладнити математичну модель ввівши 
додаткові показники та інтегро-диференційні рівняння.
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Математическое моделирование влияния комплекса 
процедур массажа на пациента и массажиста

Д. В. Вакуленко
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского МОЗ Украины»

Резюме

Цель. Построить математическую модель взаимодействия комплекса процедур массажа на пациента и массажиста для количе-
ственной оценки воздействия на участников процедуры массажа: пациента и массажиста самого комплекса процедур массажа.

Материалы и методы. Комплекс процедур массажа направлен на воздействие на различные органы и ткани пациента и в ре-
зультате выполнения процедур массажа происходит изменение в органах и тканях массажиста, которые могут количественно 
быть оценены. Для количественной оценки влияния процедуры массажа на пациента и массажиста построим систему обыкно-
венных дифференциальных уравнений.

Результаты. В работе рассмотрены процедура массажа, существующие методики проведения массажа, показатели которые 
ее характеризуют. Проведен обзор механизмов воздействия процедуры массажа на различные системы, органы и ткани организ-
мов пациента и массажиста. Избраны репрезентативные показатели исследуемых компартментов и сформировано их в матри-
цу-вектор состояния пациента, массажиста и процедуры массажа. Построено упрощенную математическую модель процедуры 
массажа, проведен численный эксперимент и сравнительно рассчитаны показатели с полученными в эксперименте. Имеет место 
корреляция между одноименными рассчитанными и экспериментальными данными.

Обсуждение. Следует отметить, что для более качественного отображения влияния процедуры массажа на пациента и масса-
жиста с учетом различных методик, продолжительности и интенсивности процедуры массажа нужно усложнить математическую 
модель введя дополнительные показатели и интегро-дифференциальные уравнения.

Ключевые слова: процедура массажа; математическая модель; матрица вектор состояния пациента, массажиста, процедуры 
массажа.

Література

  1. Минцер О. П. Медицинские информационные системы: пути 
развития и перспективы в реальной жизни. Кибернетика 
и вычислительная техника, 2001, № 2, сс. 37–60.



Клиническая информатика и Телемедицина  2015. T.11. Вып.12.

90

ИТ в физиотерапии

©2015 Institute Medical Informatics and Telemedicine Ltd, ©2015 Ukrainian Association of Computer Medicine. Published by Institute 
of Medical Informatics and Telemedicine Ltd. All rights reserved.

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 85–90
http://uacm.kharkov.ua/eng/index.shtml?e-klininfo-ujornal.htm

References (6)

Mathematical modeling of complex massage 
treatments on patient and masseur

D. V. Vakulenko
SHEI «Ternopil State Medical University name after I. Y Gorbachevsky ministry of health care of Ukraine»

e-mail: dmitro_v@ukr.net

Abstract

Purpose. To construct a mathematical model of interaction of complex procedures on the patient and massage masseur to quantify 
the impact on participants massage procedure, patient and very complex procedures masseur massage.

Metods. Complex massage procedures aimed at influencing various organs and tissues of the patient and as a result of a change 
of massage treatments in organs and tissues massage, which can be quantitatively evaluated. To quantify the impact of massage pro-
cedure on the patient and masseur construct a system of ordinary differential equations.

Results. The paper discusses the procedure of massage, existing techniques of massage, indicators that characterize it. A review 
of the mechanisms of action of massage treatments on different systems, organs and tissues of the body of the patient and the masseur. 
Elected representative indicators studied compartments and formed them into a matrix-vector status of the patient, a massage therapist 
and massage treatments. A simplified mathematical model of massages, numerical experiments and comparative figures are calculated 
with those obtained in the experiment. There is a correlation between the same calculated and experimental data.

Discussion. It should be noted that in order to better display the effect of massage treatments and massage therapist on the 
patient according to different methods, duration and intensity of massage treatments need to complicate the mathematical model 
by introducing additional indicators and integro-differential equations.
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Новітні інформаційні технології оперативного аналізу 
і моделювання як інструмент удосконалення 
діагностики хронобіологічних особливостей 

артеріальної гіпертензії
Т. В. Колесник

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Резюме

Вступ. Діагностичний потенціал добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) можна розширити за рахунок впро-
вадження прогресивних інформаційних технологій спрямованих безпосередньо на систематизовану обробку даних монітору-
вання за допомогою сучасних математичних методів дослідження динамічних систем і виявлення нових більш інформативних 
показників.

Мета. Оцінити варіабельність АТ за даними ДМАТ з урахуванням її динамічних властивостей і визначати тяжкість перебігу АГ 
за допомогою новітних інформаційних технологій.

Матеріал і методи. Проведено ДМАТ 321 хворому на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії з визначенням класичних показни-
ків добового профілю артеріального тиску. Результати ДМАТ оброблено за спеціально створеною інформаційною технологією, 
на основі спільного використання поліноміальних сплайнів, Марковських процесів і штучних нейронних мереж.

Результати дослідження. Запропонована інформаційна технологія  дозволила за рахунок спільного використання полі-
номіальних сплайнів, Марковських процесів і штучних нейронних мереж принципово по-новому оцінювати варіабельність АТ 
з урахуванням її динамічних властивостей і визначати тяжкість перебігу АГ.  Дана технологія оцінки результатів ДМАТ дає мож-
ливість на якісно новому рівні виявляти та аналізувати приховані закономірності хронобіологічних особливостей АТ, що значно 
розширює діагностичні можливості і дозволяє виділяти варіанти як щодо сприятливого, так і вкрай несприятливого перебігу 
захворювання.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія; добове моніторування артеріального тиску; варіабельність артеріального тиску; 
Марковські процеси; штучні нейронні мережі.

Вступ
Варіабельність артеріального тиску (АТ) є одним з най-

важливіших хронобіологічних показників, що характеризують 
функціонування складної системи багаторівневої регуляції 
артеріального тиску. У формуванні варіабельності АТ прий-
мають участь багато систем організму, однак провідна роль 
відводиться центральним нервовим механізмам — добовій 
періодичності збудження і гальмування в корі головного мозку 
і ретикулярної формації. На системному рівні у формуванні 
коливань АТ відіграє роль варіабельність загального перифе-
ричного судинного опору, серцевого викиду, частоти серцевих 
скорочень (ЧСС) і т. д., на регіонарному — зміна протягом доби 
потреби в кровопостачанні головного мозку та інших органів. 
На молекулярному рівні на варіабельність АТ впливає циркад-
на активність баро-і хеморецепторів, альфа-і бета-рецепторів 
серцево-судинної системи [1, 2].

Параметри варіабельності АТ і індекси навантаження згідно 
експертної оцінки Європейського товариства з вивчення гіпер-
тонії за визначенням практичної цінності різних показників 
добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) відне-
сені до високого класу значущості. Рівень короткострокових 
коливань АТ є одним з найважливіших хронобіологічних 
показників тяжкості перебігу АГ. Середні величини, хоча і да-
ють надзвичайно важливу інформацію про виразність АГ у 

конкретного хворого, не відображають всього різноманіття ко-
ливань АТ, оскільки відомо, що рівень АТ протягом доби може 
змінюватися під дією різних факторів більш ніж на 50 мм рт.ст. 
Існуючі методи аналізу варіабельності за даними ДМАТ дають 
уявлення лише про дискретні  значення, а важлива інформація 
про фізіологічно безперервні зміни АТ, їх поведінку протягом 
доби з технічних причин втрачається.

Максимально повне розділення змін АТ, пов’язаних з до-
бовим ритмом і варіабельністю тиску, надзвичайно важливо, 
оскільки поєднання високої короткочасної варіабельності 
і низької амплітуди добового ритму АТ вважається потенцій-
но неблагополучним для хворого. У зв’язку з цим постійно 
ведуться пошуки нових способів оцінки варіабельності арте-
ріального тиску.

З позицій хронобіології найбільш важливим є вивчення ди-
намічних властивостей варіабельності АТ та їх вплив на форму-
вання захворювання і характер перебігу АГ, на процеси ремо-
делювання серця і судин і розвиток ускладнень. Проте жоден 
з існуючих способів аналізу варіабельності невраховує кількість 
епізодів і рівень короткочасних перепадів тиску, їх тривалість, 
а отже позбавлений потенційної можливості оцінки дійсної 
динаміки процесу зміни АТ і проведення коректного аналізу 
цього процесу з встановленням закономірностей його транс-
формації. Розширити діагностичний потенціал ДМАТ можна 
за рахунок впровадження прогресивних інформаційних 
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технологій спрямованих безпосередньо на систематизовану 
обробку даних моніторування за допомогою сучасних мате-
матичних методів дослідження динамічних систем і виявлення 
нових більш інформативних показників.

Мета: оцінити варіабельність АТ за даними ДМАТ з ураху-
ванням її динамічних властивостей і визначати тяжкість пере-
бігу АГ за допомогою новітніх інформаційних технологій.

для підвищення точності представлення добового профілю 
показників АТ і ЧСС до даних ДМАТ були застосовані поліно-
міальні сплайни [7]. Це дозволило дискретні виміри призвести 
до безперервного подання показників САТ, ДАТ і ЧСС. З іншого 
боку, оскільки АТ та ЧСС не є стаціонарними характеристика-
ми роботи серцево-судинної системи і постійно змінюються 
в залежності від потреб організму, можливість безперервного 
подання показників ДМАТ диктує необхідність розробки нових 
способів аналізу поведінки АТ і ЧСС. З цією метою за результа-
тами ДМАТ пацієнта були сформовані масиви даних (окремо 
по САТ і ДАТ), де кожне вимірювання артеріального тиску 
відповідало певному номеру стану (табл. 1).

Матеріал та методи 
дослідження

На клінічній базі кафедри внутрішньої медицини №3 ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» в Анти-
гіпертензивному центрі кардіологічного відділення 11-ої 
міської клінічної лікарні м. Дніпропетровська був обстежений 
321 хворий (188 чоловіків і 133 жінки) на гіпертонічну хворобу 
(ГХ) ІІ стадії. Середній вік в групі склав 49,77 ± 0,54 років, стаж  
АГ — 7,91 ± 0,38 років, індекс маси тіла — 29,9 ± 0,26 кг/м2. 
Верифікація стадії ГХ проводилася на підставі даних фізи-
кального та клініко-інструментального обстеження відповідно 
до уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної 
та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «артері-
альна гіпертензія» (2012 р.) [3].

Добове моніторування АТ здійснювали на апаратах типу 
АВРМ — 02 і 04 (фірма «Meditech», Угорщина). Виміри про-
водили кожні 15 хвилин вдень і кожні 30 хвилин вночі, тим-
часові інтервали пильнування та сну виставляли індивідуально 
в залежності від режиму пацієнта відповідно до щоденника 
активності. У випадку прийому АГП первинне обстеження хво-
рих проводили наприкінці 7–10 денного безмедикаментозного 
періоду. Аналізували рівень АТ, показники «навантаження тис-
ком» та індекси часу і площі гіпотензії (за добу (дб), день (д), 
ніч (н) і ранкові години (р.г.)), варіабельність АТ (В АТ) вдень 
і вночі, ступінь нічного зниження (СНЗ) АТ і ЧСС, подвійний до-
буток, час та швидкість ранкового підйому АТ, індекс неблаго-
получчя в ранковий період (показник величини, швидкості 
підйому АТ й зростання ЧСС), чистий індекс варіабельності АТ. 
Характер циркадного ритму АТ оцінювали за ступенем нічного 
зниження (СНЗ) САТ і ДАТ с виділенням 4-х типів добових 
кривих (dipper, non-dipper, over-dipper, night-picker).

Вперше для удосконалення існуючої методології діагнос-
тики АГ за даними ДМАТ, виявлення й аналізу особливостей 
хронобіологічної структури АТ була створена інформаційна 
технологія обробки даних ДМАТ «NeuroModelDBPM», яка 
дозволяє за рахунок спільного використання Марковських 
процесів і штучних нейронних мереж принципово по-ново-
му оцінювати варіабельність АТ з урахуванням її динамічних 
властивостей і визначати тяжкість перебігу АГ (патент № 26761 
від 10.10.2007) [4].

Результати і обговорення
Основною метою будь-якого моніторингу є спостереження 

за динамічними системами. Перша проблема, яка випливає 
безпосередньо з техніко-біологічних обмежень самого процесу 
моніторування АТ пов’язана з тим, що неінвазивні пристрої для 
моніторингу кров’яного тиску здатні проводити лише дискретні 
виміри АТ і ЧСС, тобто, фізіологічно безперервні показники 
ДМАТ перетворюються в дискретні, за рахунок чого губиться 
важлива інформація про їх поведінку протягом доби.

Оскільки в ряді робіт [5–7] були продемонстровані пере-
ваги використання поліноміальних сплайнів для вирішення 
завдань медико-біологічного та екологічного моделювання, 

№ 
стану

Характеристика 
рівня АТ

САТ, 
мм рт.ст.

ДАТ, 
мм рт.ст

0 Знижений до 109 до 69

1 Оптимальний 110–119 70–79

2 Нормальний 120–129 80–84

3
Високий 

нормальний
130–139 85–89

4 АГ 1 ступінь 140–159 90–99

5 АГ 2 ступінь 160–179 100–109

6 АГ 3 ступінь
180 

і вище
110 

і вище

Табл. 1. Розподіл рівня систолічного і діастолічного арте-
ріального тиску по станах.

Прогнозування змін стану АТ було проведено за ймовірної 
моделі на основі безперервного в часі і дискретного в просторі 
станів однорідного Марківського ланцюга, оскільки раніше 
було показано [9–13], що використання моделей безперервних 
Марковських процесів у порівнянні з дискретними моделями 
дозволяє значно точніше описати поведінку досліджуваної 
системи і надає можливість не тільки знайти ймовірності пере-
бування системи в певному стані, але і відстежувати динаміку 
зміни ймовірностей з плином часу.

Для кардіолога моделювання процесу безперервної зміни 
АТ на основі ланцюгів Маркова та визначення оцінок функцій 
інтенсивності зміни рівня АТ дає можливість оцінювати якісні 
і кількісні властивості варіабельності АТ, динаміку змін АТ 
у часі — швидкість зміни рівня артеріального тиску і час його 
перебування в певному стані, кількість випадків і рівень пере-
падів тиску, їх тривалість.

У відповідності з градацією рівнів АТ номери стану для 
первинних показників ДМАТ формуються в графи процесу 
зміни САТ або ДАТ (рис. 1).

Визначальними характеристиками процесу варіабельності 
АТ є функції інтенсивності λk,i(t) переходу зі стану в стан, а також 
Pk(t) — ймовірність перебування процесу в певному стані.

Таким чином, процес варіабельності артеріального тиску 
можна класифікувати як одновимірний Марковський ланцюг 
з безперервним часом і певною кількістю станів, які аналізу-
ються на вибраному часовому інтервалі.

Для визначення оцінок функцій інтенсивності формуються 
масиви, що характеризують відповідно проміжки часу, про-
тягом яких процес перебував у одному стані, і після закінчен-
ня яких переходив в інший стан. В результаті моделювання 
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процесу ДМАТ для кожного з пацієнтів окремо був отриманий 
набір з 12 параметрів λ

0,1 
(t), що містить для моделей показників 

(САТ і ДАТ) постійні оцінки функцій інтенсивності, які і скла-
дають набір нових показників ДМАТ. Моделювання процесу 
безперервної зміни АТ на основі ланцюгів Маркова та визна-
чення оцінок функцій інтенсивності зміни рівня АТ дозволяє 
оцінювати якісні і кількісні властивості варіабельності АТ, 
динаміку змін АТ у часі, тобто швидкість зміни рівня артері-
ального тиску і час його перебування в певному стані, кількість 
випадків і рівень перепадів тиску, їх тривалість. Такий підхід 
безсумнівно, сприяє підвищенню об’єктивності та розширенню 
діагностичних можливостей ДМАТ.

Однак, для досягнення задовільного рівня точності й адек-
ватності результатів автоматизованого аналізу, така кількість 
показників вимагає проведення попередньої обробки даних. 
Найбільший інтерес при цьому складають етапи відбору ін-
формативних ознак і списку вихідного набору ознак шляхом 
формування меншого за кількістю набору компонент, що міс-
тять достатній відсоток інформації від вихідного набору ознак. 
Важливою складовою автоматизованої обробки медичних 
даних є дослідження невідомих, прихованих закономірностей 

досліджуваного процесу. Одним із сучасних напрямів аналізу 
даних і вирішення завдань кластерного аналізу, стиснення 
і класифікації несистематизованої інформації, яка має велику 
розмірність, є використання технології штучних нейронних ме-
реж. З цією метою нами була використана попередньо навчена 
нейронна мережа Кохонена [14]. Кількість нейронів мережі 
Кохонена визначає кількість класів, які потрібно виділити. Ре-
зультати роботи нейронної мережі у вигляді номера кластера 
відповідно динамічним характеристикам короткострокових 
змін АТ надаються фахівцю для проведення порівняльного 
аналізу отриманих кластерів відповідно до стандартних показ-
ників ДМАТ та індексу варіабельності АТ з метою визначення 
тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії.

Класифікація вихідних даних, у відповідності з індивіду-
альними динамічними характеристиками варіабельності 
АТ забезпечує точну ідентифікацію стандартних параметрів 
(p > 0,98), придатних для оцінки функціональних змін інтенсив-
ності короткочасних коливань АТ у різні періоди доби. Це свідчить 
про те, що закономірності, які визначають на основі результатів 
моделювання ДМАТ та подаються у вигляді номера кластера, 
відображають фізичну природу процесу змін артеріального 

Рис. 1. Процес зміни систолічного артеріального тиску у часі.

Рис. 2. Розподіл хворих ГБ II стадії за ступенем АГ з урахуванням кластеризації
коливань систолічного АТ.
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Показник ДМАТ Кластер 1 
n = 106

Кластер 2 
n = 111

Кластер 3 
n = 103

САТ д 147,50 ± 0,92 a 152,57 ± 1,29 b 165,17 ± 1,76 c

САТ н 128,80 ± 1,29 131,81 ± 1,71 b 148,97 ± 1,22 с

ДАТ д 88,13 ± 0,86 а 92,69 ± 0,97 b 98,74 ± 1,22 с

ДАТ н 72,36 ± 0,88 а 76,32 ± 1,10 b 84,89 ± 1,17 с

АТ сер. д 107,90 ± 0,77 а 112,65 ± 0,99 b 120,88 ± 1,30 с

АТ сер. н 91,18 ± 0,92 а 94,82 ± 1,24 b 106,25 ± 1,37 с

ПАТ д 59,32 ± 0,92 59,88 ± 0,98 b 66,44 ± 1,20 с

ПАТ н 56,45 ± 1,00 55,48 ± 1,07 b 64,08 ± 1,34 с

ЧСС д 78,76 ± 0,86 а 76,46 ± 1,00 76,02 ± 1,14 с

ЧСС н 64,26 ± 0,75 62,74 ± 0,81 63,36 ± 0,90

ІЧ САТ д 62,89 ± 1,79 а 71,06 ± 2,07 b 86,13 ± 1,80 с

ІЧСАТ н 64,53 ± 2,62 66,35 ± 3,12 b 90,51 ± 1,95 с

ІЧ ДАТ д 43,42 ± 2,54 а 54,17 ± 2,65 b 68,35 ± 2,84 с

ІЧ ДАТ н 24,04 ± 2,66 а 36,41 ± 3,23 b 59,30 ± 3,28 с

ІП САТ д 269,50 ± 18,44 а 371,58 ± 26,33 b 630,59 ± 39,45 с

ІП САТ н 284,70 ± 25,81 а 363,86 ± 33,72 b 710,39 ± 46,23 с

ІП ДАТ д 114,60 ± 10,55 а 175,65 ± 15,91 b 278,32 ± 22,68 с

ІП ДАТ н 53,01 ± 8,38 а 104,80 ± 13,55 b 200,91 ± 20,95 с

ПД д 11622,00 ± 152,70 11678,2 ± 193,78 b 12587,27 ± 251,07 с

ПД н 8289,00 ± 135,90 8307,51 ± 175,9 b 9462,24 ± 198,52 с

CНЗ САТ 12,58 ± 0,75 13,73 ± 0,73 b 9,86 ± 0,67 с

CНЗ ДАТ 17,69 ± 0,81 17,67 ± 0,81 b 13,86 ± 0,72 с

ВСАТ д 15,88 ± 0,41 15,46 ± 0,39 14,91 ± 0,34 с

ВСАТ н 13,19 ± 0,39 13,03 ± 0,44 12,68 ± 0,39

ВДАТ д 11,42 ± 0,29 11,18 ± 0,26 10,95 ± 0,26

ВДАТ н 9,53 ± 0,28 9,75 ± 0,33 9,58 ± 0,32

ЧІВ САТ дб 19,21 ± 0,65 а 16,11 ± 0,32 15,68 ± 0,31 с

ЧІВ САТ д 17,57 ± 0,41 а 16,44 ± 0,33 16,03 ± 0,37 с

ЧІВ САТ н 16,78 ± 0,56 15,94 ± 0,58 15,99 ± 0,68

ЧІВ ДАТ дб 11,75 ± 0,28 11,40 ± 0,27 11,32 ± 0,25

ЧІВ ДАТ д 11,96 ± 0,31 11,65 ± 0,30 11,60 ± 0,29

ЧІВ ДАТ н 11,80 ± 0,46 11,30 ± 0,40 11,71 ± 0,51

Табл. 2. Показники ДМАТ у хворих на ГХ II стадії згідно з результатами 
нейромережевої кластеризації.

Примітка: а – достовірність відмінностей між 1-м і 2-м кластером; b – достовірність відмінностей між 2-м і 3-м класте-
ром; с – достовірність відмінностей між 1-м і 3-м кластером.
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тиску. Використання результатів нейромереж та здійснення кас-
кадної і гібридної діагностики при класифікації та кластеризації 
отриманих даних, дозволяє враховувати нерівномірну кількість 
пацієнтів в досліджуваних групах. Таким чином, інформаційна 
технологія «NeuroModelDBPM» кардинально відрізняється від 
відомих методик принципом обробки даних ДМАТ.

Вивчення варіабельності АТ та особливостей її динамічних 
властивостей, виявлення індивідуальних хронобіологічних 
характеристик захворювання з виділенням найбільш неспри-
ятливих ознак для оцінки тяжкості перебігу також проводилося 
у 321 хворого на ГХ ІІ стадії за оцінками функцій інтенсивності 
змін за добу САТ і ДАТ відповідно за розробленою інформа-
ційною технологією.

Підсумком проведеного дослідження було розділення всіх 
пацієнтів згідно нейромережевої кластеризації на три класте-
ра (групи), яке відображає вплив динамічних характеристик 
варіабельності САТ і ДАТ на характер перебігу АГ. Незалежно 
від динамічних особливостей короткострокових коливань АТ, 
кожен з кластерів містіть у собі пацієнтів із різнім ступенем АГ. 
Закономірності, які визначають за результатами моделювання 
ДМАТ і представляють у виді номеру кластера, відбивають 
фізичну природу процесу зміни АТ в часі.

Для встановлення особливостей коливань АТ, клінічної 
характеристики та перебігу захворювання серед пацієнтів, 
віднесених до різних кластерів, був проведений порівняльний 
аналіз значень стандартних показників ДМАТ попарно між 
кластерами.

Вплив динамічних особливостей короткочасних коли-
вань систолічного артеріального тиску на характер пере-
бігу АГ. За ступенем підвищення АТ (рис. 2) в 1-му кластері 
переважали хворі з 1-м ступенем АГ, в 2-му кластері доміну-
вали хворі з 1-м і 2-м ступенем, а в 3-му кластері переважали 
пацієнти з 3-м і 2-м ступенем підвищення АТ, а пацієнтів з 1-м 
ступенем АГ була найменша кількість серед кластерів. 

Порівняння показників ДМАТ у хворих на ГХ ІІ стадії 
(табл. 2) свідчить про їх явні розходження в кластерах по тяж-
кості перебігу захворювання.

Так, 1-й кластер об’єднав пацієнтів з мінімальною кількістю 
різких і нетривалих перепадів САТ великої амплітуди, що спо-
стерігаються переважно в денний час. На тлі двофазного 
циркадного ритму АТ рівень САТ, ДАТ, ПАД, середнього АТ 
і показників «навантаження тиском» закономірно був вірогідно 
менше, ніж у 2-му і 3-м кластерах.

Варіабельність САТ вдень перевищувала граничний рівень, 
розрахована як STD і ЧІВ САТ та була більше, особливо в по-
рівнянні з 3-м кластером. Варіабельність ДАТ за всі аналізовані 
періоди доби не перевищувала норму. Таким чином, незва-
жаючи на високий рівень підвищення варіабельності САТ 
вдень, враховуючи динамічні характеристики короткочасних 
коливань АТ, в 1-й кластер автоматично були відібрані пацієнти 
з «відносно» сприятливим перебігом АГ.

Пацієнти, які віднесені до 2-го кластеру, мали 2-й ступінь 
підвищення артеріального тиску, правильний циркадний 
ритм АТ у поєднанні з високим рівнем варіабельності САТ 
вдень і граничним рівнем підвищення вночі. Аналогічно 1-му 
кластеру, спостерігалася незначна кількість різких перепадів 
САТ з високою швидкістю, переважно вдень, але на відміну 
від 1-го кластеру, коливання САТ були меншої амплітуди, 
а середній рівень АТ — вище. Даний кластер займав проміжне 
положення за рівнем показників ДМАТ і свідчив про «відносно» 
несприятливому перебігу ГХ.

Кластер 3 відрізнявся від інших кластерів найвищим рівнем 
артеріального тиску, максимальними значеннями показників 
«навантаження тиском» у поєднанні з порушенням циркад-
ного ритму САТ і вираженим переважанням підвищення САТ 
як вдень, так і вночі (p < 0,05). Кластер 3 поєднував у собі 
максимально високі значення показників ДМАТ з найменшим 

рівнем підвищення варіабельності АТ серед всіх кластерів. 
На відміну від інших кластерів спостерігалися часті тривалі 
(монотонні) коливання САТ малої амплітуди протягом доби. 
Виявлені особливості свідчать про несприятливий перебіг за-
хворювання у хворих, що увійшли в 3-й кластер.

Висновки
Таким чином, створена інформаційна технологія дозволяє 

за даними ДМАТ отримати нові хронобіологічні показники, 
що характеризують динамічні властивості варіабельності АТ, 
і провести їх оцінку. Запропонований спосіб дає можливість 
проводити аналіз варіабельності АТ за динамічними харак-
теристиками змін АТ, незалежно від ступеня АГ, циркадного 
ритму АТ, що принципово відрізняє його від методик, які ви-
користовуються в даний час і свідчить про коректність інтер-
претації отриманих результатів. Кластеризація результатів 
моделювання процесу ДМАТ, яка заснована на спільному 
використанні ланцюгів Маркова і нейромережевої технології 
дозволяє удосконалити процес діагностики і судити про важ-
кість перебігу АГ з урахуванням істинних хронобіологічних 
особливостей АТ.

Запропонована інформаційна технологія аналізу резуль-
татів ДМАТ дає можливість на якісно новому рівні виявляти 
та аналізувати приховані закономірності хронобіологічних 
особливостей АТ, що значно розширює діагностичні можли-
вості і дозволяє виділяти варіанти як щодо сприятливого, так 
і вкрай несприятливого перебігу захворювання.

Дослідження проводилися з дотриманням національних 
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції 
2013 р.) з письмової згоди обстежуваних, після докладного 
інформування про цілі, тривалості та процедуру дослідження. 
Автор статті Т. В. Колесник підтверджує, що у неї відсутній 
конфлікт інтересів.
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Новейшие информационные технологии оперативного 
анализа и моделирования как инструмент 

совершенствования диагностики хронобиологических 
особенностей артериальной гипертензии
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Резюме

Введение. Диагностический потенциал суточного мониторирования артериального давления (СМАД) можно расширить за счет 
внедрения прогрессивных информационных технологий направленных непосредственно на систематизированную обработку 
данных мониторинга с помощью современных математических методов исследования динамических систем и выявления новых 
более информативных показателей.

Цель. Оценить вариабельность артериального давления по данным СМАД с учетом динамических свойств краткосрочных 
колебаний и определить тяжесть течения АГ с помощью новейших информационных технологий.

Материал и методы. Проведено СМАД 321 больному гипертонической болезнью (ГБ) II стадии с определением классиче-
ских показателей суточного профиля АД. Результаты СМАД обработаны по специально созданной информационной технологии 
на основе совместного использования полиномиальных сплайнов, Марковских процессов и искусственных нейронных сетей.

Результаты исследования. Предложенная информационная технология позволяет за счет совместного использования 
полиномиальных сплайнов, Марковских процессов и искусственных нейронных сетей принципиально по-новому оценивать 
вариабельность АД с учетом ее динамических свойств и определять тяжесть течения ГБ. Данная технология оценки результатов 
СМАД дает возможность на качественно новом уровне выявлять и анализировать скрытые закономерности хронобиологических 
особенностей АД, что значительно расширяет диагностический потенциал и позволяет выделять варианты как относительно 
благоприятного, так и крайне неблагоприятного течения заболевания.

Ключевые слова: артериальная гипертензия; суточное мониторирование артериального давления; вариабельность артери-
ального давления; Марковские процессы; искусственные нейронные сети.
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Abstract

Introduction. The diagnostic potential of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) can be expanded through the introduc-
tion of advanced information technologies aimed directly at the systematic processing of monitoring data using modern mathematical 
methods of investigation of dynamic systems and the identification of new, more informative indicators.

Objective. To evaluate the variability of blood pressure according to BPM with the dynamic properties of short-term fluctuations, 
and to determine the severity of the hypertension using the latest information technology.

Material and  methods. A SMAD 321 patients with essential hypertension (EH) II stage of the definition of the classic indica-
tors of circadian blood pressure profile. ABPM results processed by a specially created information technology, based on the sharing 
of polynomial splines, Markov processes, and artificial neural networks.

Results of the study. The suggested information technology allows by sharing polynomial splines, Markov processes, and artificial 
neural networks fundamentally new way to assess the variability in blood pressure because of its dynamic properties and to deter-
mine the severity of the GB. This technology evaluation of ABPM enables a whole new level to identify and analyze hidden patterns 
chronobiological features of AD, which significantly expands the diagnostic capabilities and allows you to select options as relatively 
favorable or extremely unfavorable course of the disease.

Key words: Hypertension; Ambulatory blood pressure monitoring; Blood pressure variability; Markov’s processes; Artificial neural network.
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Резюме

Введение. Социально-экономическая формация «Индустрия и культура здоровья», которая сейчас вытесняет постинду-
стриальный экономический уклад, опирается на новую цель развития экономики и всего социума — сохранение и улучшение 
общественного и личного здоровья, делает ведущим способом производства — творчество, орудиями труда, определяющими 
успех, — интеллектуальные технологии, спрос и предложение характеризуется избыточностью материальных и дефицитом духов-
ных благ, производительность труда всё больше обуславливается способностью к инновациям. Для страны, с после перестроечным 
кризисом, судьбоносен отказ от тактики «ухода от сырьевой иглы к конкурентной экономике», но обязательно с одновременным 
переходом к стратегии освоения наступающей социально-экономической реальности — индустрии и культуры здоровья.

Цель. Осознание и поддержка гражданами, бизнесом, государством, правительством индустрии здоровья предопределяет 
технологии и техники обеспечения жизнеспособности граждан, их интеллектуального и эмоционального здоровья, а значит — 
их способности к инновациям, как основе современной экономики.

Результаты. Именно это изменение, от рыночной экономики к Индустрии и культуре здоровья, является глобальной альтер-
нативой «лидерству с опорой на вооруженные силы». Интеллектуальные инновации уже сегодня включают реальные техники 
и технологии балансировки ЦНС вегетативных систем, организации согласования притязаний и способностей, ноосферные сети 
обмена знаниями и умениями по обеспечению здоровья, остановки старения и поддержки творческого долголетия, а также, 
что особо важно для поддержки персональной жизнеспособности, овладение практиками опережающей регенерации, неуправ-
ляемой и целенаправленной медитации.

Ключевые слова: экономическая формация; индустрия здоровья; информационные и интеллектуальные технологии; жизнеспо-
собность; балансировка вегетативных систем; согласование притязаний и способностей; ноосфера; глобальное развитие.

Ситуация (введение) санкции и т. п. Не учитывают (модели) вероятность войн, не-
обходимость обеспечения обороноспособности [4].

Известные модели не включают удовлетворённость жизнью, 
величину свободного времени граждан. Не учитывают на-
слаждение, как цель и критерий качества жизни людей и как 
функцию государства [1, 4]. Тем самым исключается из рассмо-
трения активная часть молодёжи (это только одно следствие), 
которая готова ради самореализации на всё, на увечья от экс-
трима, наркотики, вплоть до войны за ИГИЛ [7, 8, 10].

Россия не использует для обоснования планов, политики 
и управления страной цифровые модели. Традиционное на-
учное обоснование концепций, проектов и планов не делается 
(например, проект ЕГИСЗ). Не говоря о применении новых 
и новейших интеллектуальных методов. О них речь. Их раз-
витие требует отказаться от предвыборных пиаров и перейти 
(вернуться) к научно обоснованным проектам с личной персо-
нальной ответственностью авторов (а не министерств, мини-
стров, директоров НИИ и т. п., т. е. отсутствия ответственности). 
Нужна поддержка научно обоснованных планов и проектов 
бизнесом, государством, первым долгом, учёными. Нужна 
государственная поддержка разработки и использования мо-
делей социально-экономического развития, включая все фак-
торы, которыми прогресс, стагнация и кризисы определяются. 
В том числе, нужна поддержка опережающего моделирования 
и управление на этой основе оборонными расходами и мера-
ми по противостоянию терактам, техногенным катастрофам, 

Текущий экономический уклад обычно определяется как 
постиндустриальная (5–7-го цикла) социально-экономическая 
формация. Характеризуется био- и нанотехнологиями, генной 
инженерией, компьютеризацией, превалированием услуг над 
производством и т. п. Цель развития — прибыль, стабильный 
рост ВВП. В целом — обогащение. Обогащение государств, 
фирм, кланов, граждан (например, [1, 2, 3, 4]).

Известные математические модели глобального эконо-
мического развития не включают здоровье. Так как рабочей 
силы до недавнего времени было достаточно, в избытке. Без-
работных всегда хватало. Как воздуха. Воздух — необходимый 
ресурс. Ключевой, но в модели экономики он не входит.

Во второй половине прошлого столетия всё изменилось 
[5, 6, 7].

Сейчас здоровье — очевидный фактор, причина и след-
ствие (во взаимно-обусловленном цикле) демографического 
и, в целом, социо-экономического благополучия. Поэтому 
сейчас нельзя не включить в модель здоровье. Здоровье 
трудоспособных взрослых, детей, юношества, пенсионеров, 
инвалидов; главное — здоровье, как источник инноваций 
[7, 8, 9, 10].

Модели государств не учитывают и другую сторону совре-
менной реальности — «безнасильственное» сопротивление 
государственной власти — «цветные» революции, теракты, 
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провокациям, санкциям и многому другому. Это — значимые 
факторы, непосредственно влияющие на экономику и на 
здоровье. Они кажутся много более значимыми сегодня, чем 
возможности геронтологии [11, 12, 13, 14], валеологии [15, 16] 
и даже медицины [17]. Но это только на первый взгляд.

в рамках общечеловеческих этических норм [13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19].

«… деньги переживают самую стремительную и глубокую 
революцию за многие века, революцию, которая создаст 

совершенно новые формы, новые способы выплат 
и платежей, и деловые возможности обходиться 

вообще без денег».
Элвин Хайди Тоффлер, 2006. [3].

Распределение. Товарно-денежные отношения сохраня-
ются, но ведущим, не по распространённости, а по значимости, 
становится принцип: всё необходимое тем, способности 
которых соответствуют потребностям общества (пред-
ложил ещё Платон). Сейчас — это способность к инновациям, 
реализуемая, в основном, с помощью WWW.

Производительность повышается в разы, в связи с при-
менением компьютеризированных и роботизированных 
технологий (особенно в сфере систем информатизации, 
АСУ, ОГАС, последнюю Виктор Михайлович Глушков (рис. 1) 
спроектировал и без малого почти (недостало понимания 
управленцев) внедрил. Их развитие определяется опять-таки 
инновациями. Наиболее востребованными инновациями 
становятся услуги, препараты, лекарства, продукты, изделия 
для профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, 
сохранения и улучшения здоровья, обеспечения активного 
творческого долголетия. Для качества, для наслаждения здо-
ровой счастливой жизнью [8, 11, 12].

Обсуждение

Материал и методы
Обобщены отправные положения известных концепций 

(математических моделей) социально-экономического разви-
тия. Использован аналитико-цифровой метод исследований: 
наиболее простая, но сущностная модель используется для 
получения общих свойств, цифровые методы — для количе-
ственных оценок.

Рис. 1. Академик В. М. Глушков — создатель АСУ, семей-
ной ЭВМ, многопродуктовой модели и проекта ОГАС.

Проблемы. В связи с кризисом здоровья и демографическим 
коллапсом сознательная ориентация на формирующийся эконо-
мический уклад особо актуальна сегодня [6, 7, 10, 11, 12, 13].

Решение. Нужно опереться на индустрию здоровья — это 
значит необходимо оказать поддержку становлению индустрии 
и культуры здоровья всем: гражданам, бизнесу, правительству, 
учёным, чиновникам; вовлечь молодёжь. Акцент поддержки 
в странах, но с ориентацией на глобальное развитие всего 
человечества [13].

Уроки истории и грабли. В период 1985 по 1992 проявил-
ся кризис здоровья. Физического здоровья, психического, 
социального, репродуктивного. Кризис политический, духов-
ный, военный, демографический, экономический [6]. 

Кризис был очень глубоким (см. рис. 2), но не признавался, 
отрицался чиновниками и — от науки тоже. Главным образом, 
апологетами перестройки (см. графики, рис. 2 и 3).

Результаты
Здоровье — основной лозунг, основная характеристика 

эпохи, позволяющая преодолеть кризис, насилия, ненависть, 
жажду богатств, власти и войны за эти самые богатства [5, 6, 
8, 9, 10, 14, 11, 12, 13, 14]. Так ли это?

Исходная посылка перехода к формации «Индустрия 
и культура здоровья» (классическая). Смена общественно-
экономической формации обуславливается «вызреванием 
внутри действующей экономики» новых актуальных целей, 
более эффективных производительных сил, более справед-
ливых отношений распределения, а также более высокой 
производительности труда [7].

Рассмотрю каждое условие перехода от одной формации 
к другой отдельно.

Сначала увлекаемся любовью,
Затем в благополучье ищем смак,
А позже понимаем, что здоровье

Значительно весомей всяких благ.
Э. Севрус [21]

Новая цель. С начала 3 тысячелетия значительная часть 
граждан развитых и развивающихся стран осознала, что дости-
жение богатства и карьеры за счёт здоровья не имеет смысла. 
Что социальное и материальное положение нужны постольку, 
поскольку они обеспечивают здоровую, активную и счастли-
вую жизнь (активное долголетие) [5, 6, 7, 8, 10, 11, 12].

Что здоровье является высшей ценностью и целью. 
Личное и общественное [6,7, 9, 10, 11, 12].

Новые производительные силы — переход от труда 
к творчеству, которое становится определяющим экономичес-
кую и политическую конкурентоспособность, т. е. способность 
к созиданию инноваций. В том числе, созидание себя, под-
держание эмоционального, интеллектуального и физического 
здоровья, высокое качество жизни [8, 10].

«…одной их важнейших черт эпохи, приходящей 
на смену индустриальной, является создание 

новой интеллектуальной технологии».
Дэниэл Белл, 1973. [2]

Новые орудия труда (теперь творчества) — это интел-
лектуальные средства и методы. Цифровые модели гло-
бального и внутреннего развития, опережающая имитация 
и, на её основе, синтез решений в режиме реального вре-
мени. В том числе, интеллектуальные методы лечения, 
диагностики, профилактики, реабилитации и администра-
тивного управления с направленностью на «оптимизацию» 
жизнедеятельности по критерию улучшения здоровья  



Клиническая информатика и Телемедицина  2015. T.11. Вып.12.

100

Дискуссионный клуб 
Математические модели здоровья

В то время бюро проблемной комиссии «Фундаментальные 
основы личного и общественного здоровья» активно использо-
вали статьи, прямые обращения к правительству, монографии, 
газеты, форумы, чтобы привлечь внимание общественности 
к кризису здоровья, экономики и государственности.

Решающим событием стала поддержка нашего проекта 
«Стратегия здоровья» Президиумом РАМН (Постановление 
РАМН № 73. Протокол N 13 § 2 от 12 мая 1993 г.). «Заслушав 
и обсудив доклад проф. В. А. Лищука «Стратегия здоровья…» 
Президиум РАМН считает, что поставленная в докладе про-
блема развития научных основ здоровья актуальна, пред-
ставленные результаты значимы, предложенные решения 

Рис. 2. График: снижение прироста населения в девяностых по сравнению с восьмидесятыми годами составило ~5 человек 
на тысячу. Убыль населения в девяностых составила ~5. Таким образом в 90-е годы страна недополучала ~10 человек 
на 1000. Отсюда (–10  150 000) = –1 500 000. Полтора миллиона за год. 15 — за 10 лет. Миграция не учтена. А сколько лич-
ного горя!

Рис. 3. Из этого графика наглядно следовал и использовался ложный вывод: «Сейчас падение прироста населения 
имеет место в меньшей степени, чем раньше». Достигался тем, что часть графика по оси абсцисс масштабировалась 
пятилетками, а часть — годами.

своевременны. Президиум обращает внимание учёных Акаде-
мии на то, что несмотря на несомненные успехи клинической 
медицины имеет место кризис общественного здоровья… 
В целом, чем выше уровень медицины, чем больше средств 
выделяется здравоохранению, тем более значимы и остры 
проблемы индивидуального и общественного здоровья… 
Официальные показатели здоровья (смертность, недожитие, 
заболеваемость и др.) являются характеристиками нездоро-
вья. Исследования здоровья вне аспектов «болезней и физи-
ческих дефектов» не имеет организационного, финансового 
и научно-технического обеспечения. …за последние годы полу-
чены существенные результаты: …обоснована необходимость 
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дальнейшей разработки принятых представлений о здоровье, 
основанных на понятии «состояния» …как и других представле-
ний, относящих здоровье к пассивным, внешне обусловленных 
процессам со сменой их концепцией активности…, переоце-
нены представления о «полном …благополучии» как эталоне 
здоровья, поскольку полное благополучие является предпо-
сылкой нездоровья; формируется новый раздел медицины 
и медицинской науки — индивидуальное здоровье здоровых 
людей; традиционные задачи массовых обследований, про-
филактики, диагностики и лечения дополнены задачей повы-
шения уровня здоровья;…»

с самой большой территорией. Итак, догнать, на условиях 
«рынка», нельзя.

Но Ахиллес может перегнать черепаху — обсужде-
ние. Догнать нельзя, а перегнать можно. Можем перегнать. 
Это значит, нужно оставить идею об «устойчивом развитии» 
в арьергарде сегодня технически развитых стран. Это значит 
нужно перейти из старого качества в новое, более эффектив-
ное. Не устойчивое, а эффективное. Не вернуться к старому 
(к Госплану, централизации и т. п., хотя и этот опыт должен 
использоваться) и не соревноваться за финансовые успехи 
в том социуме, который уже освоен и к настоящему времени 
его возможности исчерпаны (рынок, блоки, ВТО, хотя и этот 
опыт нужно использовать), а перейти к индустрии здоровья, 
к её глобальной поддержке, с дополнением экономики 
культурой, личным здоровьем, активным, счастливым, 
творческим долголетием. К управлению на основе цифровых 
моделей, с горизонтально-вертикальной его организацией.

Конкретизация. Это средства информатизации, програм-
мы развития экономики на основе цифровых моделей (по типу 
Мир 2, чековой и т. п.) и с опорой на обеспечение здоровья; 
это вертикально-горизонтальное управление социальными 
процессами; технологии умных жилищ, городов, гаджетов, 
госпиталей; средства беспилотного транспорта и методы 
преодоления «тромбоза» (пробок); средства охраны среды 
экологической, информационной, культурной и особенно 
социальной и ноосферной; международные и отечественные 
сети (ГЛОНАС, Windguru и т.п.), сети «без границ», т. е. всеоб-
щей международной связи; переход к персонифицированной 
индивидуальной медицине; к преодолению неинфекционных 
эпидемий; своевременному выявлению кризисов (напри-
мер, методом опережающей имитации); это — эмоциональ-
но-интеллектуальная составляющая здоровья государства, 
собственно человеческая составляющая жизнеспособности; 
это — активное использование в политике ограничений «обще-
человеческой» этики и преодоление на этой основе духовно-
социального и политического кризиса в мире.

Ещё примеры. Переход от «затратного» к прибыльному 
здравоохранению.

Сохранение и улучшение личного здоровья непрерывно 
в течение всей жизни, устранение регулярной составляющей 
старения (об этом несколько позже) [11, 12, 14, 15, 17].

Это также экономическая состоятельность, которая обу-
славливается соответствием производства, распределения 
и потребления [7, 13]. Дополнение, а по сути подчинение, кри-
терия управления бизнес-процессами здоровому содержанию 
жизни, как первостепенной ценности и цели [7, 8].

Как уже было обоснованно, — это обеспечение социальной 
свободы и благополучия (эффективного, а уж потом стабиль-
ного развития), которое предопределяется согласованностью 
целей и мотиваций граждан с приказами, планами и мерами 
правительства (регулятора).

Интеллектуальные методы и средства улучшения здо-
ровья (общественного) разработаны многими коллективами 
(фитнес центры, стадионы, детские площадки, но и, главное, 
города без смога и преступности, свобода волеизъявления 
и ответственность граждан за собственное здоровье, за обще-
государственные проекты и т. п. Время их широкого «выброса» 
на рынок (переход инициативы от чиновников ко всем граж-
данам ) определится осознанием бизнесом и Правительством 
социально-экономической значимости Индустрии здоровья.

Медицинская промышленность и клиники Германии, 
Израиля, США уже сейчас прибыльны. Эти страны ведут 
целенаправленные исследования, которые позволят им исполь-
зовать для лидерства Индустрию здоровья (медицину, в основ-
ном: фармакологию, медтехнику, терапию, и т. п.) [18, 19, 20].

Информационно-управляющие интеллектуальные 
системы поддержки личного здоровья. Возможности 

Итоги
Гора шишек. Сизифов труд. Но, вместе с тем, 5 монографий, 

десятки статей, прямых обращений к Правительству, в РАН, 
в МЗ. Даже в ВОЗ и к всемирному конгрессу философов, 
не говоря о конференциях и форумах. В конце концов, проект 
был поддержан и принят. Увы, нельзя умолчать, когда были 
выделены деньги (через 15 лет).

Да и факты были неопровержимыми и значимыми (см. гра-
фик на рис. 1). В течение года почти все стали говорить о кри-
зисе как об обычном явлении.

Значимость здоровья. Думаю, пока ещё, все помнят, 
критичность положения с централизацией или демографией. 
Но собственно здоровью (не медицине, а здоровью) не уде-
лено должного внимания и сейчас. Медицине (тоже важно) 
да, но не здоровью, как фундаменту, как основной характери-
стике жизни людей, экономики, социального и политического 
благополучия. Все вложения (средства) пошли в здравоохра-
нение. Охранять то нечего, нужно улучшать [10].

«Непременным компонентом стратегии 
инновационно-технологического прорыва 

является особое внимание к расширению подготовки 
инженерно-технических кадров на основе 

новейших достижений современной 
техники и технологий». [4].

Результаты анализа моделей — нельзя догнать. 
Результаты анализа социально-экономического развития 
с использованием моделей показали, что догнать (к чему мы 
пытаемся сейчас перейти) технологически развитые страны 
невозможно. У нас нет таких людских ресурсов (балом правит 
«богатство любой ценой»), материальных (потеряли про-
мышленность), нет политической воли (элиты), энтузиазма 
(у государства нет цели, кроме догоним и ожиреем), да и они 
(с вековыми традициями «правь, Британия, правь») не дадут 
это сделать. Последние 20 лет убедительно подтверждают 
это положение.

Более того — это принципиальная невозможность: «Ахиллес 
не может догнать черепаху», если её положение определяется 
в текущий момент времени и, не известно, как оно изменится 
за время «погони».

Поэтому тактика «ухода от сырьевой иглы к конкурентной 
экономике» на основе машиностроения, информатизации, 
импортозамещения, в какой-то части необходимое усло-
вие, но абсолютно недостаточное. Не даст результата. Такие 
рекомендации упускают стратегический (и политический, 
безопасность, мировозренческий и т.п.) аспект. Обоснование 
ограничивается основополагающими положениями прошлого 
и, нечасто, дополняется политизированными оценками на-
стоящего, современного состояния. 

Упускаются будущие, качественно новые движущие силы, 
даже те, которые уже действуют, как, например, санкции, 
или отсутствие продовольственной безопасности в стране 
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личных интеллектуальных средств и технологий определя-
ются развитием общечеловеческой индустрии и культуры 
здоровья, самого социума. Пока сделать стоящее что-либо 
«на коленке» трудно. Но можно. Что же это за личные средства 
и технологии? 

Это информационно-управляющие технологии (средства, 
чипы с записанной технологией здоровья и т. п.) сохранения 
и улучшения нашей способности противостоять болезням 
и невзгодам (с учётом личных обстоятельств и способностей), 
усиливать умение защищать себя, свою собственность, семью, 
друзей, страну, культуру; это способность обеспечить пропита-
ние, жильё, другие социальные блага, и, главное, способность 
к творчеству, к самовыражению, …, способность быть.

В последнее время появились и интенсивно применяются 
в быту многие личные интеллектуальные средства поддержки 
здоровья. Это тренажёры для обучения и для спорта, «брас-
леты, усиливающие энергетику», шагомеры, стабилотроны, 
персональные измерители пульса и АД, ультразвуковые и др. 
приборы по уходу за кожей, балансировочные, импульсные 
и др. тренажёры тела (мозжечка), массажёры для ног, спины, 
и т. п., холтеры, индикаторы предвестников остановки сердца 
и самой остановки, кардиостимуляторы, вшиваемые дефи-
брилляторы, носимые инъекторы инсулина, протезы, стимуля-
торы мышц и акупунктурных точек, роботы-пылесосы, умные 
дома, а также телемедицина, и, что особенно перспективно, 
прямая непрерывная связь с врачом, с родными, друзьями, 
коллегами. И уже вовсю используется прямая и обратная связь 
с банками, магазинами, наконец, с поликлиниками, с медицин-
скими архивами. На старте технологии прямого on-line контакта 
со службой скорой помощи, с личным и семейным врачом. Эти 
устройства позволяют оценивать состояние человека, место 
нахождения, время событий, необходимую помощь.

Всё же это подсобные средства. На пороге — принципи-
альное решение.

Перспективы. Так, В. Н. Крутько пишет «В целом, сам 
интерес к феномену старения для человека означает, что он 
вышел за пределы биологической природы и требует уже иных 
условий и форм существования. Фактически, речь идёт о фор-
мировании новых путей эволюции человека, новых форм его 
жизнедеятельности и, возможно, нового типа физического 
тела, новых условий жизни и новых отношений со средой» [7]. 
Принципиально важное положение. Но всё «новое». Что же 
не стареет? Хотя В. Н. Крутько не отвечает на этот вопрос, сама 
постановка проблемы крайне, на мой взгляд, перспективна 
и ясно выявляет необходимость ответить на кардинальный 
вопрос — что сохраняется, что не должно стареть, а что изме-
няется (см. мои попытки в разработке «Модели субъекта»)?

К сожалению, уже через несколько строк, автор вновь за-
мыкается в биологическую скорлупу: «...нами выдвигается 
обязательное требование — сущностной наполненности мо-
дели, что позволяет сразу говорить о конкретных механизмах 
возможной реализации на биологическом уровне (подчёрк-
нуто мной)». Хотя из первой цитаты следует возможность, 
а я уверен — это необходимость (чему и посвящена эта статья) 
выхода на просторы телеологии (при всём уважении к дости-
жениям детерминизма), интеллекта, социума и ноосферы [18, 
19]. Думаю, В. Н. Крутько имеет ввиду необходимость именно 
конструктивного наполнения и, судя по работе его коллектива, 
не только биологическими механизмами, но и целеполага-
ющими функционалами. В детальных, последовательных 
и, нельзя не сказать, высоко талантливых работах В. Н. Крутько 
и его соавторов обосновывается эта необходимость, делается 
кардинальный следующий из них вывод (приведён выше), 
и я благодарен им за то, что опираясь на их исследования, 
смог в этой статье перейти от биологической (несомненно 
«сущностной», о чём, например, такие мои статьи как [11, 12, 
13] и др.) обусловленности здоровья (старения) к модели, 

охватывающей духовную, социальную и телеологическую 
составляющие жизнеспособности.

Обобщение (выводы)
В соответствии с этой направленностью от строго при-

чинного и стохастического детерминизма к телеологии пред-
ставленная здесь концепция индустрии и культуры здоровья 
дополняет биологические «механизмы», интеллектуальными 
технологиями, социальными отношениями и ноосферным 
обобщением знаний, объединив их целостностью, которая 
и отличает живой организм от косной материи.

Это 
• интеллектуальные технологии балансировки функциональ-
ных (по П. К. Анохину) систем человека [17];
• этическое, правовое и законодательное согласование 
притязаний личностей и требований социума (традиций, 
культуры, законов, ФОМС) с возможностями экономики 
(государства) и способностями граждан (к инновациям, целе-
полаганию, целенаправленной медитации и т. п.) [8];
• это интеграция знаний и умений человечества (науки, биз-
неса, духовной сферы, искусства и т. п.) в личной виртуальной 
реальности каждого имярека (умеющего этим воспользовать-
ся) и, напротив, интеграция души (сознания, сверхсознания 
и т. п.) личности в ноосферу (идеальный мир, социальные 
сети, и т. п.) Земли и Вселенной (кто на что способен) [18, 19].

Выделю основное:
• балансировка систем саморегуляции организма и регуля-
ции человека (личности);
• согласование притязаний и способностей граждан и госу-
дарства;
• использование каждым знаний всех и интеграция каждого 
с ноосферой (WWW для начала) Земли.

Эти перспективные направления по сути уже реальны, но 
ещё не вошли в цикл «открытие–предложение–спрос–рас-
ширение производства», остановленные современными 
«ломателями машин».

Но наступление индустрии и культуры здоровья идёт. 
Оно меняет цель, производительные силы (способности), 
средства, распределение благ и производительность труда, 
темп и направление развития. Меняет цель обогащения 
на здоровье, труд на творчество, манипуляторы на интеллек-
туальные роботы, распределение по труду на потребительскую 
корзину, роботизированное производство на интеллектуаль-
ные технологии, производительность труда на инновации, 
законы власти на ответственную свободу. Индустрия здоровья 
подчиняет этот процесс функционалу максимизации здоровья 
граждан, общества, бизнеса и государства.

Это значит, что с необходимостью естественного отбора 
социум обеспечит личные средства усиления жизнеспособ-
ности. Но не всем. Только тем, кто успеет воспринять общую 
культуру здоровья в рамках и в соответствии с возможностями 
социума. Не только большие риски, но и успех ждут тех, кто 
уйдет в свободное плаванье по волнам ноосферы.

И в заключение нельзя не сказать об «обратной стороне 
медали». Наше обычное пожелание «Будьте здоровы» сов-
сем недавно воплотилось в «Здоровом образе жизни». Это 
замечательная реализация. Но вместе с тем процветают экс-
тремальный спорт, бои без правил, боевики, алкоголики, 
наркоманы, сёрфингисты, парапланеристы, и т. п. Каждый 
из нас стоит перед выбором между активным долголетием 
(здоровым образом жизни) и физическим, эмоциональным 
и духовным наслаждением (с рисками для здоровья экстре-
мального спорта, отдыха на курортах, поведения в быту и в со-
циуме, и т. п.). Трудно сделать выбор между здоровьем и на-
слаждением или их гармоническим сочетанием. Здесь собака 
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и зарыта. Это и есть проблема номер один — «Ахиллесова 
пята» «здорового образа жизни» и остановки старения.

Исследования проводились с соблюдением национальных 
норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации (в ре-
дакции 2013 г.). Автор статьи В. А. Лищук подтверждает, что 
у него нет конфликта интересов.

Індустрія і культура здоров’я — від систем 
інформатизації до інтелектуальних технологій

В. А. Ліщук
Проблемна комісія «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» РАМН, Москва 

Проблемна комісія «Фундаментальні основи особистого і громадського здоров’я» РАМН, Москва 
Лабораторія математичного моделювання та моніторингу НЦССХ ім. О. Н. Бакулєва, Москва

Резюме

Введення. Соціально-економічна формація «Індустрія і культура здоров’я», яка зараз витісняє постіндустріальний економічний 
устрій, спирається на нову мету розвитку економіки і всього соціуму — збереження і поліпшення громадського та особистого 
здоров’я, робить провідним способом виробництва — творчість, знаряддями праці, що визначають успіх, — інтелектуальні тех-
нології, попит і пропозиція характеризується надмірністю матеріальних і дефіцитом духовних благ, продуктивність праці все 
більше обумовлюється здатністю до інновацій. Для Росії, з післяперебудовним кризою, доленосна відмова від тактики «відходу 
від сировинної голки до конкурентної економіки», але обов’язково з одночасним переходом до стратегії освоєння наступаючої 
соціально-економічної реальності — індустрії та культури здоров’я.

Мета. Усвідомлення і підтримка громадянами, бізнесом, державою, урядом індустрії здоров’я зумовлює технології і техніки 
забезпечення життєздатності громадян, їх інтелектуального та емоційного здоров’я, а значить — їх здатності до інновацій, 
як  основи сучасної економіки.

Результати. Саме ця зміна, від ринкової економіки до Індустрії та культурі здоров’я, є глобальною альтернативою «лідерства 
з опорою на збройні сили». Інтелектуальні інновації вже сьогодні включають реальні техніки і технології балансування ЦНС 
вегетативних систем, організації погодження домагань і здібностей, ноосферні мережі обміну знаннями та вміннями щодо забез-
печення здоров’я, зупинки старіння і підтримки творчого довголіття, а також, що особливо важливо, для підтримки персональної 
життєздатності, оволодіння практиками випереджаючої регенерації, некерованої і цілеспрямованої медитації.

Ключові слова: економічна формація; індустрія здоров’я; інформаційні та інтелектуальні технології; життєздатність; 
балансування вегетативних систем; узгодження домагань і здібностей; ноосфера; глобальний розвиток.
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Abstract

Introduction. The social and economic structure «The industry and culture of health» which now forces out the post-industrial 
economic way, leans on the new purpose of economy development and all society — preservation and improvement of public and per-
sonal health. It does by the leading way of production creativity, the labor instruments defining success the intellectual technologies. 
Supply and demand are characterized by material redundancy and deficiency of spiritual benefits. The labor productivity is more and 
more caused by ability to innovations. For the state, with the «Perestroika» crisis afterwards, refusal of tactics of «leaving from a raw 
needle to competitive economy» with simultaneous transition to strategy of development of the newcoming social and economic 
reality — the industries and cultures of health — is fatal.

Formulation of the problem. Understanding and support by the citizens, business, state, government the industry of health, 
predetermines the technology and ensuring citizens viability technics, their intellectual and emotional health, so — their abilities 
to innovations, as to fundamentals of modern economy.

Results. This change, from market economy to the Industry and culture of health, is global alternative to «leadership with a support 
on armed forces». Already today the intellectual innovations include the real techniques and technologies of balancing the vegetative 
systems by CNS, of organization the coordination of claims and abilities, noosphere networks of knowledge exchange and abilities 
on ensuring health, a stop of aging and support of creative longevity, and also the mastering practicians of the advancing regeneration, 
uncontrollable and purposeful meditation is especially important for support of personal viability.

Key words: Economic structure; Industry of health; Information and intellectual technologies; Viability; Balancing of vegetative systems; 
Coordination of claims and abilities; Noosphere, Global development.
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Трудная диагностическая проблема с точки зрения 
клинической информатики
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Резюме

Проанализировано существо понятия «трудная диагностическая проблема» с позиции клинической информатики. Дана ин-
терпретация базовых понятий  теории информации в контексте проблемы «трудного диагноза». Предложены признаки трудной 
диагностической проблемы, а также правило определения степени трудности, представляющее собой интегральный бальный 
критерий. Приведен пример клинической информационной технологии, разработанной для решения «трудной диагностической 
проблемы».

Ключевые слова: трудный диагноз; энтропия, клиническая информатика; клиническая информационная технология; клини-
ческое руководство; магнитокардиография.

1. Введение
Тема трудного диагноза является одной из центральных 

в теории современной медицины. Неудивительно, что ему 
посвящены многочисленные работы, в том числе объемные 
монографии [1]. Однако, основное содержание этих моно-
графий — разбор узко конкретных диагностических проблем, 
а не осмысление самого этого понятия. В то же время такое 
осмысление является весьма желательным, особенно в кон-
тексте современной теории управления. Имеющиеся про-
блемы, естественно, требует своего решения. Такие решения 
заключаются в разработке инновационных диагностических 
технологий. Понятно, такие разработки неизбежно связаны 
с расходованием значительных ресурсов. Принцип опти-
мального распределения ограниченных ресурсов требует 
объективной, т. е. достаточно формальной, оценки трудности 
задач, которые необходимо решить.

Большинство современных инновационных решений в об-
ласти медицины, так или иначе имеет отношение к клиниче-
ской информатике.

В этой связи надо заметить, что определение термина 
«клиническая информатика», как раздела медицинской 
кибернетики, не является устоявшимся. Поскольку кибер-
нетика — наука об общих законах управления и связи в ор-
ганизованных системах любой природы (машинах, живых 
организмах и обществе), то на наш взгляд, адекватным было 
бы следующее определение: клиническая информатика — это 
научная дисциплина, предметом которой является разработка 
и применение автоматизированных информационных систем 
и технологий, поддерживающих принятие всех возможных 
типов врачебных решений, а именно диагностических, про-
гностических, тактических (т. е. связанных с тактикой ведения 
больных в широком понимании этого слова), которые имеют 
место в клинической медицине.

Таким образом, центральным элементом дисциплины «кли-
ническая информатика» являются клинические информацион-
ные технологии (ИТ), т. е. совокупность методов и программно-
технологических средств, объединенных в технологическую 

цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, предварительную 
обработку, интерпретацию, вывод и распространение ин-
формации.

На выходе технологии образуется информационный про-
дукт в форме, отвечающей потребностям конкретной предмет-
ной области, и с использованием «словаря» этой предметной 
области. В информационных технологиях, относящихся к кли-
нической кибернетике, такой продукт — это автоматизирован-
ное диагностическое заключение, прогностический вывод или 
рекомендация по тактике ведения больного в т. ч. медикамен-
тозному или немедикаментозному лечению.

Многие клинические ИТ, включают и разработку техничес-
ких средств регистрации и анализа биологической информа-
ции в виде программно-аппаратных комплексов.

Клиническая информационная технология всегда созда-
ется междисциплинарным коллективом квалифицированных 
разработчиков, с привлечением значительных материальных 
ресурсов. Очевидно, что затрачивать интеллектуальные 
и материальные ресурсы для решения тривиальной задачи 
нецелесообразно. Поэтому клиническая ИТ создается для 
решения «трудных» клинических, прежде всего диагности-
ческих задач.

Следовательно, определение степени «трудности» зада-
чи — необходимый первый шаг в предложенном нами ранее 
цикле развития клинической информационной технологии 
[2]. Иными словами, прежде чем начать разработку новой 
информационной технологии для решения конкретной диаг-
ностической задачи, нужно определить, достаточно ли эта 
задача трудна, чтобы для ее решения было целесообразно 
«запускать» процесс создания новой клинической ИТ. «Труд-
ность задачи» является мотивирующим фактором.

Процесс принятия решений об инициации разработки 
медицинской технологии (в частности — диагностической) 
описан в различных источниках, например в методических 
рекомендациях [3].

Термин «трудность» задачи, а также синонимичные в дан-
ном контексте понятия, такие как «актуальность», «востребо-
ванность» хотя и часто упоминаются в подобных руководства, 
но лишены какого-либо конкретного и осязаемого содержа-
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ния, употребляются лишь в качестве обязательного, полностью 
эмпирического «общего места».

С другой стороны, понятия «трудная задача» не раз описано 
с точки зрения теории информации, особенно процесса в от-
ношении принятия решений в условиях неопределенности.

Однако такие описания, как правило, сугубо теоретические, 
строго математизированные, весьма далекие от «языка» лиц 
принимающих решения в области медицинских разработок 
и поэтому в практике бесполезные.

Цель настоящей статьи — сформулировать с одной сторо-
ны достаточно формальный, а с другой стороны практически 
применимый алгоритм определения степени «трудности» 
диагностической задачи в медицине.

2. Логика диагноза
Прежде всего, следует дать определение диагностиче-

ского процесса. Наиболее общее определения звучит так: 
диагностика (от греч. διαγνωστικος, «способный распозна-
вать») — это процесс установления диагноза, то есть заключе-
ния о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное 
в принятой медицинской терминологии.

Диагностический процесс можно подразделить на три 
взаимосвязанных этапа: постановка первичного диагноза 
(предварительная гипотеза), построение дифференциально-
диагностического ряда (выдвижение дополнительных гипо-
тез), окончательный диагноз (обоснование окончательной 
гипотезы).

Содержание каждого из этих этапов прекрасно описано 
в известной работе Б. Кобринского [4]:

«На первом этапе — в процессе «рассуждения» по типу логи-
ческого вывода — врач двигается от жалоб, анализа анамнести-
ческих данных (истории возникновения первых проявлений 
заболевания) и наблюдаемых патологических проявлений 
к установлению предварительного (первичного) диагноза, 
т. е. к построению исходной диагностической гипотезы путем 
«неаргументированного» рассуждения, по принципу «посколь-
ку имеются признаки… то может быть диагноз…», не используя 
систему доказательств, а лишь излагая мысли в логически по-
следовательной форме. При построении гипотезы учитывается 
также возможность фоновых заболеваний, симптомы которых 
могут «деформировать» картину основного заболевания. Так 
сахарный диабет в качестве фонового заболевания отягощает 
течение ишемической болезни сердца и может быть причиной 
развития других патологических состояний, как, например, 
ретинопатия.

Использование термина «рассуждения» предполагает 
в этом случае отличие его от доказательства, понимая откры-
тость множества возможных аргументов. Фактически врач 
оценивает признаки, располагая их на мысленной шкале важ-
ности (значимости) путем неаргументированного рассуждения 
и аналогий, т. е. опираясь на собственный опыт (включая 
память об аналогичных случаях) и литературные данные, 
но не используя формальные логические процедуры.

На втором этапе осуществляется аргументация «за», обеспе-
чивающая привлечение дополнительных диагностических ги-
потез. Формируется дифференциально-диагностический ряд, 
т. е. круг заболеваний, при которых встречаются определяемые 
у больного признаки и для которых могут быть характерны 
сходные начальные проявления. Другими словами, осущест-
вляется расширение потенциально диагностической после-
довательности для последующего принятия окончательного 
решения. Этот этап крайне важен, так как предохраняет от оши-
бочного решения в пользу первой диагностической гипотезы, 
ввиду того, что определенные состояния могут имитировать 

далекие друг от друга заболевания. В медицине такие ситуации 
принято определять как проявление одного заболевания под 
«маской» другого (например, острая хирургическая патология 
брюшной полости, требующая экстренного вмешательства, 
может проходить под видом пищевой токсикоинфекции или, 
наоборот, боли в животе могут встречаться при инфаркте, при 
пневмонии, последнее особенно характерно для детей).

На третьем этапе осуществляется процесс последователь-
ного исключения нозологических форм, включенных ранее 
в дифференциальный ряд, т. е. критическая сравнительная 
оценка выявленных симптомов, результатов исследований 
и их совокупностей — аргументация «за» и «против» (контр-
аргументы). Важно также оптимизировать выбор и последо-
вательность проведения лабораторных и функциональных 
исследований в отношении максимального повышения ве-
роятности и быстроты установления окончательного диагноза 
в условиях, если это возможно, минимизации стоимости. 
Таким путем осуществляется движение к окончательному 
диагнозу, который и является основанием для подбора адек-
ватной терапии».

Добавим к этому также высказывание выдающегося клини-
циста С. П. Боткина: «Наблюдая больного, необходимо пом-
нить, что диагноз есть более или менее вероятная гипотеза».

Как видим, «трудность» возникает на втором и третьем 
этапах диагностического процесса и связана с необходи-
мостью дифференциальной диагностики. Иными словами, 
постановка диагноза, как впрочем, и процесса принятия 
других типов управленческих решений, во многом сводится 
к выбору одной из нескольких альтернатив. В таком выборе 
и заключается «трудность», по образному выражению зна-
менитого ирландского поэта Джорджа Мура: «The difficulty 
in life is choice » [5].

3. Базовые понятия теории 
информации в контексте 
проблемы «трудного диагноза». 
Признаки «трудной 
диагностической проблемы»

Основополагающим понятием всей теории информации 
является понятие энтропии. Энтропия — мера неопределен-
ности некоторой ситуации. Можно также назвать ее мерой 
рассеяния и в этом смысле она подобна дисперсии, при этом  
энтропия не зависит от типа распределения. Если мы вводим 
меру неопределенности, то естественно потребовать, чтобы 
она была такова, чтобы, во-первых, неопределенность росла 
с ростом числа возможных исходов, а во-вторых, неопреде-
ленность составного опыта была равна сумме неопределенно-
сти отдельных опытов, иначе говоря, мера неопределенности 
была аддитивной. Именно такая мера неопределенности была 
введена К. Шенноном. Возможная величина энтропии заклю-
чена в пределах от 0 до logN.

Информация же, по определению К. Шеннона — это снятая 
неопределенность, следовательно, количество информации 
можно рассматривать как меру уменьшения неопределен-
ности при получении информационных сообщений. За еди-
ницу количества информации принимается такое количество 
информации, которое содержится в информационном со-
общении, уменьшающем неопределенность знания в два 
раза. Такая единица названа битом. Понятно, что в контексте 
медицинского диагноза неопределенность — это наличие 
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альтернативных диагностических гипотез. Чем больше таких 
альтернатив — тем больше неопределенность.

Информационное сообщение — это данные диагностиче-
ского теста. При этом такие данные могут быть получены при 
сборе анамнеза, при физикальном обследовании больного, 
при инструментальном или лабораторном исследовании.

Следовательно, первый признак «трудной диагностической 
проблемы» — это наличие большого количества возможных 
альтернативных диагнозов, иными словами — широкий диф-
ференциально-диагностический ряд. По нашему мнению, 
наличие 4-х и более альтернатив уже позволяет отнести диаг-
ностическую проблему к разделу «трудных».

Естественно, не все эти альтернативы являются равно веро-
ятными и вообще равноценными. В диагностическом процессе 
обычно применяется такой метод классификации множества 
альтернатив как стратификация, т. е. разделения на разные 
«страты», в зависимости от вероятности, а также от степени 
тяжести потенциального вреда здоровью.

В современной медицине порядок выбора наиболее веро-
ятной альтернативы из множества, т. е. последовательность 
проведения лабораторных и инструментальных исследований, 
как правило, регламентируется институтом клинических руко-
водств (clinical practice guidelines).

Клинические руководства (clinical practice guidelines) — это 
нормативные документы, принятые медицинским сообще-
ством, и предназначенные для поддержки принятия диа-
гностических, терапевтических, профилактических решений 
в конкретных разделах медицины. По сути, они представляют 
собой систематизированные правила выбора и очередности 
проведения лабораторных и функциональных исследований, 
имея целью максимальное повышения вероятности и быстро-
ты установления окончательного диагноза в условиях, если это 
возможно, минимизации стоимости.

Современные клинические руководства разрабатываются 
в рамках парадигмы доказательной медицины, т. е. подход 
к медицинской практике, при котором решения о применении 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 
принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффек-
тивности и безопасности, а такие доказательства подвергаются 
поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению 
для использования в интересах больных [6].

С кибернетической точки зрения клиническое руковод-
ство — это классический алгоритм управления с обратной 
связью, т. е. последовательность команд по управлению 
объектом, выполнение которой приводит к достижению зара-
нее поставленной цели. При этом на каждом этапе информа-
ция о состоянии объекта управления (пациента) передается 
управляющему объекту (врачу). Проще говоря, если речь идет 
о диагностических клинических руководствах, решение о на-
значении следующего диагностического теста принимается 
врачом на основании результатов, полученных при проведе-
нии предыдущего теста.

Естественно, каждый последующий тест предоставляет 
больше информации (т. е. в большей степени уменьшает не-
определенность в отношении диагноза), чем предыдущий.  
Однако, с другой стороны, каждый последующий тест более 
трудоемок и/или имеет высокую стоимость и/или сопряжен 
с большим риском осложнений, чем предыдущий.

Таким образом, можно определить второй признак «труд-
ной диагностической проблемы» — это сложность, малодоступ-
ность или высокая стоимость существующих диагностических 
тестов, включенных в действующие клинические руководства, 
посвященные этой проблеме.

Заметим попутно, что понятие «высокая стоимость» диаг-
ностического метода имеет вполне конкретное клинико-экономи-
ческое содержание, основным элементом является соотношение 
цена/эффект. Некоторые аспекты клинико-экономического ана-

лиза рассмотрены нами в статье [7]. В данной работе мы ограни-
чимся интуитивно понятным выражением «высокая стоимость».

Большинство диагностических проблем в настоящее время 
описаны в клинических руководствах (методических рекомен-
дациях), но есть и такие в отношении которых клинические 
руководства до сих пор не сформулированы и не утверждены. 
Отсутствие актуального клинического руководства — само 
по себе свидетельство трудности диагностической проблемы, 
поскольку, как правило, это означает, что имеется множество 
диагностических альтернатив альтернативных диагнозов 
и четкие доказательства эффективности тех или иных диаг-
ностических тестов еще не собраны.

Наконец, степень трудности диагностической проблемы 
не может рассматриваться в отрыве от ее (проблемы) социаль-
ной важности. Социальная важность в контексте медицинского 
диагноза — это прежде всего степень вреда здоровью, который 
может быть потенциально нанесен заболеванием, которое 
требуется диагностировать. Вред здоровью — это нарушение 
функций, а также целостности тканей и органов человека, 
возникших вследствие воздействия факторов внешней сре-
ды: химических, физических, психических, биологических. 
На основании медицинских критериев различают три степени 
вреда здоровью: тяжелый, средней тяжести и легкий, в зави-
симости от квалифицирующих признаков [8].

Тяжелым считается вред, который опасен для жизни человека, 
имеет место потеря речи, слуха либо какого-либо органа или утра-
ту органом его функций, прерывание беременности, расстройство 
психики, значительная стойкая утрата общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть или полная утрата профессиональной 
трудоспособности. Под средним вредом здоровью подразумева-
ется длительное расстройство здоровья и стойкая значительная 
утрата трудоспособности не более чем на одну треть. Легкий 
вред — это стойкая незначительная утрата общей трудоспособ-
ности или недолговременное расстройство здоровья.

Потенциальный тяжелый вред здоровью — еще один при-
знак «трудной диагностической проблемы».

Итак, для определения степени трудности диагностической 
проблемы предлагается правило, представляющее собой ин-
тегральный балльный критерий аддитивного типа.

Т = А + Б + В                                                                            (1)

где Т — степень трудности диагностической проблемы, А — ши-
рокий дифференциально-диагностического ряд (более 3-х 
возможных альтернатив), Б — наличие малодоступных или 
дорогостоящих диагностических методов в существующих 
клинических руководства по данной проблеме (или отсутствие 
утвержденных клинических руководств), В — потенциально 
тяжкий вред здоровью, который может быть нанесен диаг-
ностируемым заболеванием.

Этот критерий может принимать значения от 0 до 3.

4. Пример клинической 
информационной технологии, 
разработанной для решения 
«трудной диагностической 
проблемы»

Классическим примером трудной диагностической задачи 
является проблема боли в грудной клетке. Именно боль в груд-
ной клетке обычно открывает список проблем, решаемых 
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отделениями «трудного диагноза», которые в последнее время 
все чаще организуются в крупных лечебно-профилактических 
учреждениях. Причины боли в грудной клетке чрезвычайно 
многообразны. Их можно поделить на две большие группы: 
угрожающие и не угрожающие. Первая из этих групп насчи-
тывает 12 альтернатив, вторая — 14. Одной их угрожающих 
жизни альтернатив является ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). ИБС в последние десятилетия приняла характер пан-
демии. В развитых странах это болезнь является причиной 
смерти примерно в 20% (первое место среди причин смерти). 
По прогнозным оценкам ВОЗ смертность от ИБС к 2030 году 
достигнет 23,4 миллиона человек [9]. Поэтому своевременная 
диагностика ИБС — одна из важнейших задач современной 
кардиологии.

Разработка клинических руководств по диагностике хро-
нической ИБС с учетом предтестовой вероятности болезни 
находятся в центре внимания кардиологического сообщества. 
Наиболее детально разработанным, по нашему мнению, явля-
ется руководство, предложенное в рекомендациях Chest pain 
of resent onset (National Clinical Guideline Centre for Acute and 
Chronic Conditions, UK) [10]. Предтестовая вероятность ИБС 

рассчитывается по известному алгоритму с учетом характера 
болевого синдрома, возраста, пола, наличия или отсутствия 
факторов риска и патологических изменений ЭКГ. Эта вероят-
ность выражается в процентах и разделяется на 3 уровня — низ-
кая (10–29%), средняя (30–60%), высокая (более 60%).

Приводим здесь алгоритм диагностики хронической ИБС 
при средней предтестовой вероятности заболевания (рис. 1). 

Как видим, первым шагом алгоритма являются такие 
методы визуализации как сцинтиграфия или ПЭТ, а также 
Стресс-Эхо. У больных с низкой претестовой вероятностью ИБС 
(10–29%) этот алгоритм дополняется рентгеновской компью-
терной томографией для определения содержания кальция 
в качестве начального диагностического теста. Как показывает 
повседневная клиническая практика, даже в специализиро-
ванных учреждениях не только в Украине, но и в Западной 
Европе точное следование этому диагностическому алгоритму 
представляет определенные трудности, поскольку перечис-
ленные нагрузочные тесты, а также КТ проводятся далеко 
не во всех учреждениях. Кроме того у значительной части 
больных имеются различные  противопоказания против этих 
обследований. Наконец, эти обследования имеют высокую 

Рис. 1. Алгоритм диагностики хронической ИБС у больных с синдромом боли в грудной клетке, 
если предтестовая вероятность ИБС составляет 30–60%.
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стоимость, особенно в условиях отсутствия развитой системы 
страховой медицины. 

Таким образом, налицо все 3 признака трудной диагности-
ческой проблемы, следовательно, критерий Т равен 3 баллам. 
Как видим, имеются все основания для инициации разработки 
новой информационной технологи, призванной решить вы-
шеописанную диагностическую задачу. 

Для решения этой задачи мы применили информационную 
технологию, основанную на исследовании сердца с помощью 
метода магнитокардиографии [11].

Предложен диагностический алгоритм диагностики хрони-
ческой ИБС, в который вводится магнитокардиографическое 
картирование, в качестве метода «первого шага». Этот алго-
ритм испытан в ходе ряда клинических исследованиях, в том 
числе международных [12]. В 2013 году были  изданы офици-
альные методические рекомендации на эту тему [13].

Здесь следует затронуть еще одну важную характеристику 
новой диагностической информационной технологии, а имен-
но особенности ее «взаимоотношений» с существующим 
методам, входящим в алгоритм диагностики того или иного 
заболевания.

Новая технология может играть одну из трех ролей — она 
может заменить (replacement) один или несколько из суще-
ствующих методов диагностики, служить методом «сортиров-
ки» (triage) пациентов на категории, которым показано или 
не показано прохождение исследований с помощью других 
существующих методов диагностики, более инвазивных 
и/или имеющих более высокую стоимость, наконец, новый 
тест может использоваться в дополнение (add-on) к суще-
ствующим тестам, параллельно с ними [14]. Мы считаем, 
что на современном этапе развития магнитокардиографии 
этот метод должен использоваться как сортировочный или 
дополнительный. Кроме того, учитывая, что не все функ-
циональные тесты, рекомендованные в алгоритме широко 
доступны в Украине (радиоизотопные методы визуализации 
миокарда с помощью нагрузочных тестов, определение со-
держания кальция в коронарных сосудах), мы выделяем 2 
степени целесообразности проведения МКГ-теста. МКГ-тест 
необходим, когда функциональные тесты недоступны для 
больного. В случаях, когда тот или иной функциональный тест 
может быть проведен, МКГ-исследования полезно, поскольку 
дает больному и врачу дополнительную альтернативу. В этом 
случае полностью безопасный, комфортный для больного 
МКГ-тест должен быть проведен вместе с одним из функцио-
нальных тестов, перечисленных в алгоритме, с целью повы-
шения достоверности диагноза.

Как уже было упомянуто, информация — это уменьшение 
степени неопределенности. Полезность новой диагностичес-
кой информационной технологии определяется способностью 
уменьшать неопределенность в сознании лиц принимающих  
решения, в нашем случае — клиницистов-кардиологов.

Изменения степени «субъективной энтропии» в отношении 
диагноза и дальнейшего маршрута больного в зависимости 
от результатов тех или иных диагностических тестов ис-
следовались ранее, например, в работе [15]. Нами по такой 
же методике исследовалось влияние результатов магнито-
кардиографического исследования на уверенность лечащего 
врача в наличии или отсутствии ишемической болезни сердца 
у пациентов с синдромом боли в грудной клетке. Восемь ква-
лифицированных врачей, сотрудников специализированой 
кардиологической клиники просили оценить степень их уве-
ренности в наличии или отсутствии ИБС в отношении  в общей 
сложности 41-го больного по шкале от 1 до 5, где 1 означает 
совершенно не уверен, 1 — полностью уверен. Опрос в каждом 
случае проводился дважды — до и после МКГ-исследования. 
Оказалось, что после получения результатов МКГ-теста уве-
ренность врачей в диагнозе увеличилась с 2,7 до 4,3 баллов. 

Таким образом очевидно, что эта новая диагностическая 
информационная технология выполняет свою функцию. 
По нашему мнению, качество каждой новой диагностиче-
ской технологии целесообразно оценивать именно таким 
образом — по способности уменьшить «субъективную энтро-
пию» у лиц принимающих решения на основе информации, 
предоставляемой этой технологией, в данном случае у врачей 
клиницистов.

Заключение
Предложенный алгоритм определения степени трудности 

диагностической проблемы, включает три признака, а именно: 
а) широкий дифференциально-диагностический ряд; б) малая 
доступность и/или высокая стоимость диагностических мето-
дов включенных в существующее клинических руководства по 
данной проблеме, в) потенциальный тяжкий вред здоровью, 
который может быть причинен хотя бы одним заболеванием, 
включенным в дифференциально-диагностический ряд. Эти 
три признака легко определить в отношении любой диагности-
ческой проблемы, а затем рассчитать интегральный балльный 
критерий, принимающий значения от 0 до 3. Значения критерия 
0 или 1 говорит о том, что диагностическая задача в основном 
уже решена, а значения 2 и особенно 3 — о том, что существует 
потребность в дальнейших усилиях по ее решению.

Надеемся, что предложенное правило будет в опреде-
ленной мере способствовать оптимальному планированию 
исследовательских работ в отношении создания новых 
диагностических технологий, что особенно важно в условиях 
ограниченных ресурсов.
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Важка діагностична проблема з точки 
зору клінічної інформатики 

І. Чайковський
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ

Резюме

Проаналізовано суть поняття «важка діагностична проблема» з позиції клінічної інформатики. Дана інтерпретація базових 
понять теорії інформації в контексті проблеми «важкого діагнозу». Запропоновано ознаки важкої діагностичної проблеми, а також 
правило визначення ступеня труднощі. Це правило являє собою  інтегральний бальний критерій. Наведено приклад клінічної 
інформаційної технології, розробленої для вирішення «важкої діагностичної проблеми».

Ключові слова: важкий діагноз; ентропія; клінічна інформатика; клінічна інформаційна технологія; клінічне керівництво; 
магнітокардіографія.
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Difficult diagnostic problem from the clinical 
informatics point of view

I. Chaikovsky
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e-mail: illya.chaikovsky@gmail.com

Abstract

Conclusion. The concept of «difficult diagnostic problem» from a prospective  of clinical informatics is analyzed. The interpretation 
of the basic notions of the theory of  informatics in the context of the «difficult diagnosis» is done. The signs of difficult diagnostic 
problems as well as the rule for determining the degree of difficulty are proposed. This rule represents an integral point rating criteria. 
An example of clinical information technology developed to solve «difficult diagnostic problems» is demonstrated.

Key words: Difficult diagnosis; Entropy; Clinical informatics; Clinical information technology; Clinical guidelines; Magnetocardiography.
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В июне 2015 года исполняется 20 лет первой в Украине 
кафедре клинической информатики и ИТ в управлении здраво-
охранением ХМАПО. Кафедру основал д.м.н., профессор 
О. Ю. Майоров при поддержке Ректора ХМАПО д.м.н., про-
фессора Н. И. Хвисюка. В составе кафедры — врачи, биолог 
и математики.

Учебная база кафедры расположена в главном корпусе 
ХМАПО, где функционируют компьютерные классы с доступом 
в Интернет, аудитория, оснащенная компьютерными, видео 
и мультимедийными средствами для преподавания информа-
ционных технологий (ИТ), музей развития компьютерной и диаг-
ностической техники. Курсанты обучаются работе в условиях 
Госпитальной информационной системы (ГИС).

Клиническая база находится в отделе лабораторных 
и функциональных методов исследований Института охраны 
здоровья детей и подростков НАМН Украины. На этой базе 
курсанты обучаются диагностическим компьютерным техно-
логиям (кЭЭГ, кВСР, кЭКГ, кРЭГ, кСпирография, кПапиляро-
графия). С 1998 г. клинической базой кафедры была также 
ЦКБ «Укрзалізниці». На этой базе курсанты могут ознакомиться 
с методами компьютерной томографии, телемедицинскими 
консультациями, с транстелефонной ЭКГ.

На кафедре обучаются врачи всех специальностей. Кафедра 
проводит циклы тематического усовершенствования по спе-
циальности «медицинская и биологическая информатика 
и кибернетика», для которых были разработаны учебные 
программы. Циклы тематического усовершенствования по-

священы ИТ в функциональной диагностике, телемедицине, 
использованию ресурсов медицинского Internet в научном, 
лечебно-диагностическом процессе и медицинском образова-
нии, постановке диагноза и прогноза (экспертные и интеллек-
туальные системы), обработке медико-биологических данных, 
работе в условиях ГИС, защите медицинской информации, 
применению медицинских ИТ в управлении здравоохране-
нием, медицинском менеджменте.

Кафедрой подготовлено более 7500 врачей всех специаль-
ностей, на смежных циклах на кафедре проходят подготовку 
семейные врачи и интерны. С 2001 года началась подготовка 
медицинских менеджеров (второе высшее образование).

По всем разделам медицинской информатики подго-
товлены учебные пособия, презентации, созданы учебные 
видеофильмы. Для преподавания клинической информатики 
используются диагностические компьютерные системы, кото-
рые функционируют на клинической базе кафедры.

Проводится диагностическая, консультативная и научная 
работа по компьютерной ЭЭГ, вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), ЭКГ, ЭКГ высокого разрешения, РЭГ, реовазогра-
фии, допплерографии, по ультразвуковой диагностике, ком-
пьютерная диагностика микроциркуляции, системы дыхания, 
компьютерные психофизиологические исследования.

Основными направлениями научной работы кафедры 
являются:

1 — разработка информационных диагностических техно-
логий для нейро- и кардиодиагностики;

К 20-летию кафедры клинической информатики 
и ИТ в управлении здравоохранением 
Харьковской медицинской академии 

последипломного образования
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2 — медицинские экспертные, интеллектуальные и обуча-
ющие системы;

3 — информатизация здравоохранения.
Созданы компьютерные диагностические системы кЭЭГ 

и кВСР. Разработаны новые методы исследования многомер-
ных нейродинамических систем и асимметрии полушарий, 
нелинейной динамики электрической активности мозга. 
Проводятся исследования ЭЭГ здоровых людей, больных 
шизофренией, болезнью Альцгеймера, сахарным диабетом, 
депрессией. Разработана система для обучения математичес-
ким методам анализа ЭЭГ — виртуальный конструктор ЭЭГ.

На кафедре выполнены научные темы, посвященные соз-
данию Госпитальной информационной системы с использо-
ванием постреляционной базы данных, электронной подписи, 
защиты персональных данных. Система предназначена для 
работы в условиях страховой медицины.

Профессор О. Ю. Майоров — соавтор Концепции государ-
ственной политики информатизации здравоохранения в Укра-
ине на 2013–2018 гг., Закона Украины «Про засади державної 
політики охорони здоров’я», автор и руководитель проекта 
по созданию системы санитарно-эпидемиологического мони-
торинга крупного промышленного города »Сэмон-город».

Кафедра имеет договора о научном сотрудничестве с ин-
ститутами НАМН Украины (Институтом охраны здоровья детей 
и подростков, Институтом медицины труда и профзаболеваний, 
Институтом неврологии, психиатрии и наркологии), с Клиникой 
внутренней патологии (Цюрих, Швейцария), Институтом пси-
хологии АН Венгрии, Военно-медицинской академией Укра-
ины, отделом прикладной математики Физико-технического 
института низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины. 
Работы кафедры постоянно докладываются на европейских 
и всемирных конгрессах по медицинской информатике и ней-
ронаукам. Выполнено шесть кандидатских и четыре докторские 

диссертации. Выполняются две докторские диссертации. Опу-
бликовано четыре монографии, два учебника.

На кафедре большое внимание уделяется общественной 
деятельности по информатизации здравоохранения Украины. 
По инициативе профессора О. Ю. Майорова в 1992 г. основана 
Украинская ассоциация «Компьютерная медицина» (УАКМ). 
С 1993 г. О. Ю. Майоров — представитель Украины в Между-
народной ассоциации медицинской информатики (IMIA), 
с 1994 г. — в Совете Европейской федерации медицинской 
информатики (EFMI). В 1999 г. впервые была введена долж-
ность главного внештатного специалиста МЗ Украины по ин-
форматизации здравоохранения, на которую он был назначен 
(1999–2008 г.).

В 2004 г. был основан научно-методический специализиро-
ванный журнал «Клиническая информатика и Телемедицина». 
На базе кафедры находится Редколлегия журнала и штаб-квар-
тира УАКМ, с 1996 по 2010 гг. функционировала объединенная 
Проблемная комиссия по телемедицине МЗ и НАМН Украины. 
В 1996 г. кафедра создала и сопровождает Веб-портал УАКМ 
(http://www.uacm.kharkov.ua) на трех языках, «зеркальный» 
сайт Европейской обсерватории по телемедицине (до 2009 г.) 
и сайт ХМАПО (до 2002 г.). 

Поздравляем коллектив кафедры с Юбилеем. Желаем 
дальнейших творческих успехов в учебной, научной и обще-
ственной деятельности, направленной на информатизацию 
управления здравоохранением и внедрение информацион-
ных диагностических технологий в лечебно-диагностический 
процесс.

академик НАН Украины А. А. Морозов
Президент УАКМ
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К 10-летию  
кафедры фармакоинформатики 

Национального фармацевтического университета

В сентябре 2014 года кафедре фармакоинформатики Национального фармацевтического уни-
верситета исполнилось 10 лет со дня основания. Кафедру возглавляет профессор Юрий Михайлович 
Пенкин.

Коллектив кафедры вносит значительный вклад и в подготовку специалистов для фармацевтиче-
ской отрасли Украины и в развитие фармацевтической информатики — нового научного направления, 
объединяющего методы информационных технологий, компьютерного моделирования, матема-
тического программирования, статистики и создания экспертных систем для решения прикладных 
и теоретических задач фармации.

Кафедра ведет преподавание по 28 учебным дисциплинам для студентов всех факультетов НФаУ.
С 2006 года Национальный фармацевтический университет (НФаУ) — коллективный член Украин-

ской Ассоциации «Компьютерная Медицина».
Ответственным подразделением университета за сотрудничество с УАКМ является кафедра фармако-

информатики, профессор Ю. М. Пенкин — член Ученого Совета УАКМ и Редакционной коллегии 
научно-методического журнала «Клиническая информатика и Телемедицина».

Поздравляем коллектив кафедры с Юбилеем. Желаем дальнейших творческих успехов в новатор-
ской деятельности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Профессор О. Ю. Майоров
Первый вице-президент,

председатель Ученого Совета УАКМ 
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27 лютого 2015 року Голубчикову Михайлу Васильовичу 
виповнилося 60 років.

М. В. Голубчиков — доктор медичних  наук, професор, ди-
ректор Центру медичної статистики МОЗ України, завідувач 
кафедри медичної статистики Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, народився в м. Луцьк 
Волинської області.

В 1972 р. закінчив Київську середню школу № 102 та у 1973 р. 
вступив до Київського медичного інституту ім. О. О. Бого-
мольця.

В 1979 р. закінчив Київський медичний інститут і був зали-
шений на наукову роботу на кафедрі комунальної гігієни цього 
ж інституту.

В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію, а 1996 р. — док-
торську дисертацію на тему «Комплексне дослідження стану 
здоров’я дитячого населення у різних регіонах України».

Після захисту докторської дисертації працював заступ-
ником директора з наукової роботи Українського інституту 
харчування, а з 1997 р. призначений заступником, а згодом 
директором Центру медичної статистики МОЗ України, який 
очолює по теперішній час.

В 2004 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 2007 р. — вче-
не звання професора кафедри медичної статистики.

В 2002 р. була створена кафедра медичної статистики Київ-
ської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, 
яку професор М. В. Голубчиков очолив.

Професор М. В. Голубчиков — автор та співавтор більше 
200 друкованих робіт (серед яких 5 підручників).

М. В. Голубчиков приймає активну участь у розробці нор-
мативної бази з питань медичної статистики та інформатизації 
охорони здоров’я, за його активної участі впроваджувались 
такі загальнодержавні програмні продукти та проекти як «Мед-
стат», Електронний реєстр листків непрацездатності, Електрон-
ний реєстр пацієнтів тощо.

Професор М. В. Голубчиков — з 2011 р. віце-президент, член 
Вченої Ради Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина» 
і член редакційної колегії журналу «Клінічна інформатика і Теле-
медицина», бере активну участь у роботі УАКМ, що сприяє 
інформатизації сфери охорони здоров‘я України.

Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина» і редакційна 
колегія журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» щиро 
вітають Михайла Васильовича Голубчикова з ювілеєм, бажа-
ють йому міцного здоров’я та подальших творчих успіхів.

До Ювілею 
Михайла Васильовича Голубчикова

Професор О. Ю. Майоров 
Перший віце-президент УАКМ,  

головний редактор Ж.«Клінічна інформатика і Телемедицина»
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До Ювілею 
Володимира Івановича Кабачного

22 січня 2015 року Володимиру Івановичу Кабачному ви-
повнилося 60 років. 

В. І. Кабачний — доктор фармацевтичних наук, професор, 
завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, заслужений 
винахідник України, народився в Харкові.

У 1977 р. закінчив з відзнакою Харківський фармацевтич-
ний інститут. За роки навчання очолював студентське наукове 
товариство, неодноразово посідав призові місця на студент-
ських наукових конференціях, був Ленінським стипендіатом 
(1975 р.), автором наукових публікацій, свідоцтв та винаходів.

Після закінчення інституту В. І. Кабачний працював у лабо-
раторії ін’єкційних лікарських засобів ВДНІ хімії та технології 
лікарських засобів. Після проходження строкової служби 
в армії повернувся у Харківський фармацевтичний інститут 
та працював з 1978 р. на кафедрі органічної хімії. У 1981 р. за-
хистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
фармацевтичних наук на тему «Синтез та біологічна активність 
гетерилсукцинамінових кислот та їх похідних». У 1985 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему «Синтез та дослідження 
похідних етан-(етилен)дикарбонових кислот».

З 1988 р. В. І. Кабачний очолює кафедру фізичної та коло-
їдної хімії.

Нагороджений Почесною грамотою та премією МОЗ Украї-
ни в конкурсі на найкращий винахід (1981 р.); почесними гра-
мотами та першими преміями Всесоюзного товариства раціо-
налізаторів та винахідників (1981–1984 рр.); отримав звання 
Почесний винахідник України (1987 р.); член-кореспондент 
Академії наук технологічної кібернетики України (з 1996 р.). 

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами МОЗ 
України, облдержадміністрації та міськвиконкому м. Харко-
ва, адміністрацією НФАУ (1997–2008 рр.). Обраний дійсним 
членом Європейської Академії природознавчих наук (ФРН) 
(2008 р.). За успіхи у галузі фундаментальних досліджень, роз-
робки оригінальних лікарських препаратів та методів лікування 
невиліковних хвороб нагороджений медаллю ім. Рудольфа Вір-
хова (Німеччина) (у 2009 р.). Досягнення в галузі фундамен-
тальної медицини та фармаціі, системна робота по укріпленню 
міжнародних зв’язків оцінені Почесною грамотою та медаллю 
Міністерства оборони Чешської республіки (2013 р.). Харків-
ською обласною асоціацією фармацевтичних працівників 
нагороджений Почесною грамотою та пам’ятним знаком «Ап-
текар» у номінаціі «Освіта та наукові досягнення» (у 2014 р.). 
Обраний дійсним членом International Academy of Sciens and 
Innovation Technologies (2014р.).

Професор Кабачний В. І. підготував 3 докторів та 7 канди-
датів наук. Є автором 290 наукових статей, 180 авторських 
свідоцтв та 58 патентів на винаходи, трьох блоків навчально-
методичної літератури з фізичної та колоїдної хімії, виданих 
у 1999–2014 рр. українською, російською та англійською мова-
ми (6 курсів лекцій, 6 підручників, 6 збірників задач, 4 збірники 
тестових завдань, 4 лабораторні практикуми); 14 методичних 
рекомендацій.

Наукові інтереси і напрями роботи В. І. Кабачного охоплю-
ють цілеспрямований пошук біологічно активних речовин 
(БАР), технологій та систем підвищення стійкості біологічних 
систем та організмів до дії агресивних факторів навколишнього 



Клиническая информатика и Телемедицина  2015. T.11. Вып.12.

118

Юбилейные даты

середовища та внутрішніх хвороб; виділення, синтез, напів-
синтез, ідентифікацію; вивчення фізико-хімічних властивос-
тей та реакційної здатності БАР; дескрипторно-статистичне 
прогнозування, комп’ютерне моделювання БАР, дослідження 
фармакологічної активності та аналіз структурно-фармаколо-
гічних залежностей; теорію та практику використання енерго-
інформаційних систем; резонансно-інформаційні методи 
діагностики та лікування; розробку оригінальних препаратів 
різних фармакологічних груп (створення субстанцій та лікар-
ських форм, їх стандартизація, організація комплексу доклі-
нічних та клінічних випробувань, реєстрація, виробництво); 
удосконалення та розробку методів ранньої діагностики 
та лікування захворювань невизначеної етіології, які є невилі-
ковними; застосування діагностичних комп’ютерних технологій 
у медицині та фармації; фармацевтичну освіту (підвищення 
рівня та контролю якості навчання спеціалістів фармації).

Професор В. І. Кабачний зробив вагомий внесок у галузь ціле-
спрямованого синтезу БАР (автор понад 3 тис. оригінальних гете-
роциклічних похідних природних метаболітів), багаторівневого 
аналізу зв’язків їх структури, реакційної здатності та широкого 
спектру фармакологічних властивостей. Результати досліджень 
дії створених БАР на механізми ауторегуляції біологічних систем 
покладені в основу сформульованої ним теорії «Надмолекулярні 
(польові) механізми керування біохімічними (ферментативни-
ми) процесами живих організмів»; теорії «Хвильовий каталіз», 
які започаткували новий науковий напрям — «Молекулярно-
інформаційні технології в біології, фармації та медицині». 
Обґрунтовані теорії, методи, технології та препарати успішно 
використовуються у біотехнологічних виробництвах ліків; 
широкомасштабних експериментах з підвищення врожайності 
різноманітних сільськогосподарських культур; технологіях кріо-
консервації біологічного матеріалу; репродуктивних технологіях 
людини та сільськогосподарських тварин.

Володимир Іванович запропонував оригінальну систему 
створення персоніфікованих ліків «Геліоплант», що дозволило 
розробити ефективну технологію захисту біологічних об’єктів 
від променевого, хімічного та бактеріологічного (вірусно-
го) ураження; суттєво переглянути уявлення про етіологію, 
профілактику та терапію аутоімунних, нервово-психічних, 

нейроендокринних, серцево-судинних (інсульти, інфаркти, 
атеросклероз, гіпертонія), мітохондріальних та інших хвороб; 
вперше вивести із списку невиліковних хвороб мігрень, роз-
сіяний склероз, енцефаломієліт, системну червону вівчанку, 
поліміозіт, цукровий діабет другого типу, епілепсію, бронхі-
альну астму, хворобу Шегрена, резистентні до антибіотиків 
форми сепсису; епілепсію, шизофренію, бронхіальну астму, 
гепатити В, С, деякі різновиди онкологічних захворювань, 
діабетичні ангіопатії; довести можливість цілеспрямованого 
керування та прискорення природних механізмів відновлення 
(регенерації) внутрішніх органів та систем; запропонувати 
технологію природного (нехірургічного) відновлення нирок, 
печінки, підшлункової залози центральної нервової системи, 
судин і клапанів серця, вен (варикози кінцівок та товстого 
кішківника).

Професором В. І. Кабачним разом із співавторами розро-
блені та запропоновані до застосування у медичній практиці 
оригінальні нестероїдні протизапальні препарати «Сукцизол», 
«Анальбен»; оригінальний препарат пробуджуючої дії «Тіа-
мал», який не має аналогів у медичній практиці; тест-системи 
для профілактики зараження гепатитом, СНІДом — «Гемо-
тест М», які одержали дозвіл МОЗ України на медичне за-
стосування (1994 р.);

В. І. Кабачним розроблені та впроваджені у практику 
оригінальний спосіб стимуляції сім’яної продуктивності сіль-
ськогосподарських культур — «Активоплант», використання 
якого збільшує врожайність сільскогогосподарських культур 
на 5–30 %, не потребуючі змін в існуючих схемах висіву та до-
даткових економічних витрат.

Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина» і редакційна 
колегія журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» щиро 
вітають Володимира Івановича Кабачного з ювілеєм, бажають 
йому міцного здоров’я та подальших творчих успіхів.

Професор О. Ю. Майоров
Перший віце-президент, голова Вченої Ради УАКМ 

головний редактор Ж.«Клінічна інформатика і Телемедицина»
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Борис Аркадьевич Кобринский — доктор медицинских наук, 
профессор, академик Российской академии естественных наук 
(2005) и Международной академии информатизации (1993), 
родился в 1944 г. в Москве.

В 1970 г. окончил 2-й Московский государственный меди-
цинский институт (ныне Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет) им. Н. И. Пирогова, 
а в 1987 г. — факультет повышения квалификации Москов-
ского института радиотехники, электроники и автоматики. 
Вопросами медицинской информатики и кибернетики за-
нимается с 1973 г.

С 1975 г. по настоящее время работает в Московском 
НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ (с 2014 г. 
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии 
в составе РНИМУ им. Н. И. Пирогова), где прошел путь от млад-
шего научного сотрудника до руководителя (с 1983г.) научного 
центра новых информационных технологий. С 2015 г. — глав-
ный научный сотрудники Федерального исследовательского 
центра «Информатика и управление» РАН.

С 2007 г. Б. А. Кобринский — профессор кафедры медицинской 
кибернетики и информатики РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Основными направлениями научных исследований являют-
ся разработка теоретических и прикладных аспектов создания 
интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных 

решений, переходные состояния организма и федеральные 
регистры мониторинга состояния здоровья.

В конце 70-х годов ХХ века профессор Б. А. Кобринский 
приступил к разработке экспертных медицинских систем. 
Среди них была первая отечественная автоматизированная 
интеллектуальная диагностическая система по наследствен-
ным болезням «ДИАГЕН», получившая широкое распростра-
нение в России и признание среди зарубежных специалистов. 
В настоящее время занимается разработкой теоретических 
вопросов отражения интуиции и образного мышления вра-
ча в моделях интеллектуальных систем, что является одной 
из приоритетных научных задач кибернетики.

В 1976–1980 г.г. профессор Б. А. Кобринский активно уча-
ствовал в создании и внедрении автоматизированных систем 
для углубленного и оперативного анализа детской смертности, 
а в 90-х годах руководил разработкой программного комплек-
са для интегрального анализа рождаемости, перинатальной 
и младенческой смертности, внедрение которого в ряде регио-
нов России позволило перейти к анализу эпидемиологических 
факторов критического риска.

В 1990 г. профессор Б. А. Кобринский предложил и реализовал 
систему сочетанного медико-экологического анализа на основе 
«маркерных» заболеваний, что позволило оценить характер 
связи между экозависимой патологией и воздействующими 

К Юбилею 
Бориса Аркадьевича Кобринского
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на детей ксенобиотиками, прогнозировать влияние уровня 
концентрации вредных веществ в окружающей среде.

В результате проведенных исследований профессор 
Б. А. Кобринский в 1991 г. выдвинул и обосновал Концеп-
цию континуума переходных состояний развивающегося 
организма и предложил ее реализацию на основе единого 
информационного медико-социального пространства. Пред-
ложенный в Концепции подход позволил по-новому подойти 
к формированию групп риска возникновения и хронизации 
заболеваний, что нашло отражение в медицинской инфор-
мационной системе диспансеризации детского населения 
«ДИДЕНАС».

В 1994 г. профессором Б. А. Кобринским была создана 
Концепция Федерального генетического регистра как много-
функциональной системы. 

В 1998–2002 г.г. под руководством профессора Б. А. Кобрин-
ского в России была создана многоуровневая система компью-
терного мониторинга здоровья детского населения, разрабо-
таны и внедрены в практику здравоохранения медицинские 
информационные  системы по врожденным порокам развития 
(1999 г.), Всероссийской диспансеризации детей (2002 г., 
2004 г.), диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (2007 г.), детей-инвалидов 
(2007 г.), обеспечено ведение федеральных баз данных. Фор-
мирование в 2002 г. федеральной базы данных, включающей 
сведения о здоровье почти 30 млн. детей, не имело аналогов 
в мировой практике.

В 2001 г. под руководством  профессора Б. А. Кобринского 
была создана и внедрена первая российская система теле-
медицины катастроф.

Б. А. Кобринский участвовал в подготовке концепций и про-
грамм информатизации здравоохранения СССР и России, 
концепции Государственной системы мониторинга здоровья 
населения России, концепция развития телемедицинских 
технологий в Российской Федерации.

Под руководством профессора Б. А. Кобринского защище-
ны 5 докторских и 12 кандидатских диссертаций. Он является 

автором более 500 научных работ, в том числе 11 книг и 11 глав 
в монографиях (включая 2 зарубежные). Среди них учебник 
для ВУЗов «Медицинская информатика», выдержавший 
4 издания.

Б. А. Кобринский является президентом Отделения меди-
цинской информатики в составе Международной академии 
информатизации, членом Научного совета Российской ассо-
циации искусственного интеллекта, Экспертного совета по ин-
формационно-коммуникационным технологиям Минздрава 
России, исполнительного комитета Российской ассоциации 
телемедицины, региональной рабочей группы по телемеди-
цине при Комиссии Регионального содружества в области 
связи стран СНГ, Ученого Совета Украинской Ассоциации 
«Компьютерная Медицина». 

Профессор Б. А. Кобринский входит в состав редколлегий 
журналов: Искусственный интеллект и принятие решений, 
Врач и информационные технологии, Российский вестник 
перинатологии и педиатрии, Клиническая информатика 
и Телемедицина (Украина, Харьков), Медична інформатика 
та інженерія (Украина, Киев), E-Health Telecommunication 
Systems and Networks (США).

Награжден медалью «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением» (2003), отмечен международной премией 
по информациологии им. академика И. И. Юзвишина (2004). 
Международной академией информатизации ему присвоено 
звание «Основоположник научного направления» (2009).

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» и ре-
дакционная коллегия журнала «Клиническая информатика 
и Телемедицина» искренне поздравляют Бориса Аркадьеви-
ча Кобринского с юбилеем, желают ему крепкого здоровья 
и дальнейших творческих успехов.

Профессор О. Ю. Майоров,
Первый вице-президент, председатель Ученого Совета УАКМ,  
главный редактор Ж. «Клиническая информатика и Телемедицина»
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До Ювілею 
Озара Петровича Мінцера

24 червня виповнилося 75 років доктору медичних наук, 
професору Озару Петровичу Мінцеру.

О. П. Мінцер в 1963 р. закінчив Київський медичний інститут 
ім. О. О. Богомольця. Паралельно з навчанням у медичному 
інституті вчився на радіофізичному факультеті Київського 
державного університету ім.Т. Г. Шевченка.

В 1967 р. розпочав трудову діяльність у Київському НДІ 
туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф. Г. Яновського. З 1983 р. 
працював завідуючим лабораторією медичної кібернетики НДІ 
серцево-судинної хірургії НАМН України.

З 1986 р. професор О. П. Мінцер є завідувачем першої в Ра-
дянському Союзі та в Україні кафедри медичної інформатики 
(з 1999 р. до складу кафедри входить підрозділ педагогіки 
та психології) НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України. Кафед-
ра інформатики є опорною в системі післядипломної освіти 
лікарів і провізорів. На  кафедрі розроблено Уніфіковану про-
граму післядипломного навчання лікарів і провізорів «Медична 
інформатика, кібернетика, педагогіка і психологія в охороні 
здоров’я та медицині».

З 1993 по 2005 рр. проф. О. П. Мінцер — декан факультету 
підвищення кваліфікації викладачів, з 2005 р. — директор нау-
кового навчально-методичного центру дистанційної освіти 
НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Виняткову важливість мають наукові дослідження про-
фесора О. П. Мінцера в області обґрунтування методів 

оброблення медичної інформації, створення медичних 
експертних систем.

Професор О. П. Мінцер був головним медичним консуль-
тантом системи «АСПОН-90» для автоматизованих систем 
профілактичних оглядів населення, призначеної для промис-
лового виробництва в межах Радянського Союзу.

Професор О. П. Мінцер був експертом ВООЗ із питань нових 
інформаційних технологій, проблем здоров’я, математичного 
моделювання захворюваності. Головний ідеолог нового міжна-
родного руху «Здоров’я в гармонії», заснованого на комп’ютер-
них оцінках і технологіях. Науковий керівник робіт зі створення 
національної системи сертифікації знань лікарів і провізорів 
України за допомогою автоматизовані атестаційні системи, що 
була розроблена та впроваджена протягом 1992–1995 рр. Подіб-
ні системи були впроваджені у державному масштабі вперше 
в Європі. Досліджував ефективність локального впливу на біо-
логічно активні точки електромагнітного випромінювання вкрай 
високої частоти (ЕМВ ВВЧ) нетеплової інтенсивності. Великий 
обсяг робіт було проведено з розробки та впровадження елек-
тронної техніки з мікропроцесорною обробкою даних. Зокрема, 
запропоновано нове покоління засобів щодо вимірювання хви-
линного обсягу кровообігу, автоматизації ЕКГ-дослідження.

Професор О. П. Мінцер є автором концепції медичної 
електронної паспортизації та єдиного медичного освітнього 
простору в Україні. Під його керівництвом виконано науково-
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дослідну роботу: «Медичний електронний паспорт громадя-
нина України».

Розробки 2004–2014 років присвячено принципам дистан-
ційної освіти, безперервного професійного розвитку лікарів 
і провізорів, інженерії знань, методів доказової медицини, 
телемедицини, проблем якості освіти та створення галузе-
вих державних стандартів вищої післядипломної освіти, 
концептуальних підходів до питань якості надання медичної 
допомоги, електронних підручників. У навчальний процес 
післядипломної підготовки впроваджено цикли за дистан-
ційною формою навчання та дистанційний контроль знань 
слухачів. Зазначені дослідження мають принципове значення 
для охорони здоров’я, оскільки змінюють процеси підготовки 
фахівців. Останнім часом його дослідження спрямовані на 
процеси упорядкування знань, розвитку онтологічних моделей 
у медицині та фармації. Розпочато дослідження щодо єдиної 
теорії трансферу медичних знань.

Професор О. П. Мінцер є співкерівником проектів щодо 
отримання другої вищої освіти в форматі очно-заочного 
навчання за спеціалізаціями «медичне право», «економіка 
охорони здоров’я», «медична біологія».

Професором О. П. Мінцером створено наукову школу. 
Підготовлено 79 кандидатів і 18 докторів наук. Опубліковано 
понад 750 наукових праць.

Професор О. П. Мінцер є одним із ініціаторів відродження 
у 2006 р. наукової спеціальністі 14.03.11 — «Медична та біологічна 
інформатика і кібернетика» у 2006 р. Створив спеціалізовану 
вчену раду Д 26.613.10, яку очолює до тепер.

Професор О. П. Мінцер — головний редактор створеного 
за його ініціативи фахового науково-практичного журналу 
«Медична інформатика та інженерія».

Професор О. П. Мінцер обраний дійсним членом Україн-
ської академії інформатики (1992 р.), Міжнародної академії 
інформатизації (1995 р.) Академії технологічних наук України 
(2003 р.). Почесний професор ряду університетів України.

Професор О. П. Мінцер — голова об‘єднаної Проблемної 
комісії «Медична інформатика та інформаційні технології» 
МОЗ України та НАМН України. Президент Асоціації «Мед-
інформатика» (1990–1997 рр.). Президент Всеукраїнської 
ГО «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики 
та біомедичної техніки» (з 2000 р.) та віце-президент ГО Україн-
ської Асоціації «Комп’ютерна медицина». Лауреат виставок 
та конкурсів ВДНГ СРСР, ВДНГ України, Міжнародних виставок 
освіти та навчальних закладів України, нагороджений знаком 
«Винахідник СРСР».

За вагомі досягнення у професійній діяльності професору 
О. П. Мінцеру присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України» (2000 р.). Нагороджений орденами 
та медалями: орденами «За заслуги» ІІІ-го ступеня (2003 р.), 
ІІ-го ступеня (2008 р.), вищою нагородою МОЗ України — Хрес-
том Пантелеймона Цілителя (2010 р.), Медаллю академіка 
Глушкова (2011 р.). Отримав почесні грамоти та подяки: Подяка 
Президента України (1999 р.), Почесні грамоти Верховної Ради 
України (1998 р., 2005 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (2007 р.), Почесна грамота Національної академії 
наук України (2011 р.). Нагороджений відзнаками Міністерства 
охорони здоров’я України.

Українська асоціація «Комп’ютерна Медицина» і редакційна 
колегія журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» щиро 
вітають Озара Петровича Мінцера з ювілеєм, бажають йому 
міцного здоров’я та подальших творчих успіхів.

академик НАН України, професор А. О. Морозов, 
Президент УАКМ

професор О. Ю. Майоров,
Перший віце-президент УАКМ, 

головний редактор Ж. Клінічна інформатика і Телемедицина
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Шановні колеги!

У цьому випуску журналу публікується Закон України «Про Основні засади розвитку інформацій-
ного Суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V, прийнятий ще в 2007 році.
Однак, цей Закон не втратив актуальності і сьогодні. Ми вважаємо, що нашим читачам буде цікаво 
дізнатися, що передбачалося зробити, а також оцінити, що недостатньо виконано і буде потрібно 
реалізувати в наступні роки.

Редакція

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 09.01.2007 № 537-V 

Документ 537-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.01.2007
 

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 роки

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 12, ст.102)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 ро-
ки, що додаються.
2. Кабінету Міністрів України:
розробити механізм реалізації завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007–2015 роки;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін 
до законів України, які випливають із цього Закону;
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-
правові акти у відповідність із цим Законом.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 Президент України

 м. Київ, 
 9 січня 2007 року 
№ 537-V 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Законом України 

від 9 січня 2007 року 
№ 537-V

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА 2007–2015 РОКИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси 
людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому ко-
жен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 
користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи 
якість життя.

Україна має власну історію розвитку базових засад інформаційного суспільства: діяльність 
всесвітньо відомої школи кібернетики; формування на початку 90-х років минулого століття 
концепції та програми інформатизації; створення різноманітних інформаційно-комуніка-
ційних технологій (далі — ІКТ) і загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем 
різного рівня та призначення.

За цей час сформовано певні правові засади побудови інформаційного суспільства: прий-
нято ряд нормативно-правових актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо 
створення інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності 
на ці ресурси, впровадження електронного документообігу, захисту інформації.

Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фахівців з ІКТ, математики, кібер-
нетики; у країні постійно зростає та поновлюється парк комп’ютерної техніки, сучасних систем 
та засобів телекомунікації, зв’язку; високою є ступінь інформатизації банківської сфери.

Ці та інші передумови дають підстави вважати, що вітчизняний ринок ІКТ перебуває 
у стані активного становлення та за певних умов може стати фундаментом розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні.

Разом з тим ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими 
тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки:

відсутня координація зусиль державного і приватного секторів економіки з метою ефек-
тивного використання наявних ресурсів;

ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих 
на інформатизацію, впровадження ІКТ у соціально-економічну сферу, зокрема в сільське 
господарство, є низькою;

наявне відставання у впровадженні технологій електронного бізнесу, електронних бірж 
та аукціонів, електронних депозитаріїв, використанні безготівкових розрахунків за товари 
і послуги тощо;

рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких регіонів держави є низьким;
розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери недостатній;
створення інфраструктури для надання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування юридичним і фізичним особам інформаційних послуг з використанням 
мережі Інтернет відбувається повільно;

рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім, впроваджен-
ня нових методів навчання із застосуванням сучасних ІКТ – повільним;

рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а присут-
ність україномовних інформаційних ресурсів — недостатньою;

рівень державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів та впро-
вадження ІКТ є недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного життя;

спостерігаються нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ю-
терних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими 
регіонами, галузями економіки та різними верствами населення;
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не вирішуються у повному обсязі питання захисту авторських прав на комп’ютерні про-
грами, відсутні системні державні рішення, спрямовані на створення національних іннова-
ційних структур (центрів, технополісів і технопарків) з розробки конкурентоспроможного 
програмного забезпечення.

Водночас склалися такі передумови, які вимагають прискореного розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні. Насамперед це пов’язано із соціально-економічною нерівністю, 
яка виникає між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, внаслідок суттєвої 
різниці в темпах зростання обсягів та номенклатури товарів і послуг, які виробляються та на-
даються за допомогою ІКТ. Така нерівність негативно впливає на конкурентоспроможність 
країн і життєвий рівень людей.

Виконання масштабного, багатогранного завдання потребує гармонійного поєднання 
зусиль держави, суспільства, профспілок, бізнесу та громадян щодо впровадження відпо-
відних Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки 
(далі — Основні засади).

II. ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній 
людині на засадах широкого використання сучасних ІКТ можливостей створювати інформа-
цію і знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, 
повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи ста-
лому розвитку країни на основі цілей і принципів, проголошених Організацією Об’єднаних 
Націй, Декларації принципів та Плану дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищо-
му рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 
2005 року) та Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року «Про Рекомендації 
парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Основні засади є концептуальною основою для розробки завдань щодо розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні.

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери 
суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики.

1. Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного 
суспільства в Україні:

прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфе-
ри суспільного життя, зокрема в економіку України і в діяльність органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування;

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом 
створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно 
розвиненої особистості;

розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із світовою 
інфраструктурою;

державна підтримка нових «електронних» секторів економіки (торгівлі, надання фінан-
сових і банківських послуг тощо);

створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони 
здоров’я, освіти, науки, культури, охорони довкілля;

збереження культурної спадщини України шляхом її електронного документування;
державна підтримка використання новітніх ІКТ засобами масової інформації;
використання ІКТ для вдосконалення державного управління, відносин між державою 

і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами;

досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення інформаційного сус-
пільства шляхом децентралізації та підтримки регіональних і місцевих ініціатив;

захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту 
інформації про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику «інформа-
ційної нерівності»;
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вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин;
покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання новітніх ІКТ.

2. Досягнення зазначених цілей дасть змогу:
підвищити національну конкурентоспроможність за рахунок розвитку людського потен-

ціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах праці, а також розширити експортний 
потенціал ІКТ-індустрії України;

поліпшити життєвий рівень населення завдяки економічному зростанню, забезпеченню 
прав і свобод людини, наданню рівного якісного доступу до інформації, освіти, послуг за-
кладів охорони здоров’я та адміністративних послуг органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, створенню нових робочих місць і розширенню можливостей 
щодо працевлаштування населення, забезпеченню соціального захисту вразливих верств 
населення, зокрема людей, що потребують соціальної допомоги та реабілітації;

сприяти становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотри-
мання конституційних прав громадян щодо участі у суспільному житті, прийнятті відповідних 
рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Основними напрямами розвитку інформаційного суспільства 
в Україні визначити:

формування та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, економіч-
них, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства 
в Україні з урахуванням світових тенденцій;

всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури на засадах сприяння 
вітчизняному виробництву новітніх ІКТ та інформаційно-телекомунікаційних систем, по-
долання технічної і технологічної залежності від зарубіжних виробників;

забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі 
Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів;

збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються 
за допомогою ІКТ;

створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на основі врахування націо-
нальних, світоглядних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку України;

надання кожній людині можливості для здобуття знань, умінь і навичок з використанням 
ІКТ під час навчання, виховання та професійної підготовки;

створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності усіх верств 
населення, створення системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ для фор-
мування широкого попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства;

забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення 
конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;

розробку та впровадження системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства 
в Україні з внесенням відповідних змін у систему державних статистичних спостережень з узгод-
женням їх з міжнародними стандартами і методологією та щорічним їх оприлюдненням.

Запровадження засад взаємодії учасників побудови інформаційного суспільства перед-
бачає, що це суспільство розбудовується за умови співпраці і солідарності громадян, при-
ватного сектору економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
відповідних об’єднань громадян, коли:

органи державної влади визначають пріоритети розвитку, забезпечують їх досягнення 
і всебічну підтримку, координують та стимулюють виконання завдань, формують законодавчу 
базу і контролюють її виконання всіма учасниками побудови інформаційного суспільства;

приватний сектор економіки, здебільшого, забезпечує впровадження та використання 
ІКТ у всіх сферах життя, вдосконалює інформаційну інфраструктуру, надає інформаційні 
та комунікаційні послуги тощо;

об’єднання громадян взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування і приватним сектором економіки у питаннях забезпечення справедливого 
та рівного доступу до інформаційних і комунікаційних послуг, формують громадську думку 
щодо пріоритетів та перспектив розвитку інформаційного суспільства;

держава, приватний сектор економіки та об’єднання громадян сприяють встанов-
ленню і розширенню взаємовигідних відносин з міжнародними організаціями, в тому 
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числі з міжнародними фінансовими установами, які відіграють провідну роль у розвитку 
інформаційного суспільства та оцінці прогресу в цій сфері.

III. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні ґрунтується на засадах: 
пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави; формування необхідних 
для цього законодавчих і сприятливих економічних умов; всебічного розвитку загальнодоступної 
інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення повсюдного доступу до 
телекомунікаційних послуг та ІКТ; сприяння збільшенню різноманітності та кількості електро-
нних послуг, забезпеченню створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; 
поліпшення кадрового потенціалу; посилення мотивації щодо використання ІКТ; широкого 
впровадження ІКТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров’я, охорону навколишнього серед-
овища; забезпечення інформаційної безпеки. Така політика передбачає:

1. Перехід до пріоритетного науково-технічного та інноваційного розвитку
Пріоритетність науково-технічного та інноваційного розвитку України потребує зокрема:
впровадження ІКТ в усі сфери життєдіяльності суспільства та держави;
координації та консолідації зусиль держави, бізнесу і суспільства щодо реалізації Основ-

них засад та завдань з розвитку інформаційного суспільства в Україні;
узгодженості загальнодержавних, галузевих, регіональних програм та бізнес-проектів 

у сфері розвитку і використання ІКТ;
удосконалення координації діяльності органів державної влади та органів місцевого само-

врядування щодо створення елементів інформаційної інфраструктури, зокрема при побудові 
корпоративних інформаційно-аналітичних систем;

створення електронних інформаційних ресурсів, які повинні використовуватися в інфор-
маційному обміні;

впровадження механізмів надання органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням 
мережі Інтернет;

усвідомлення змісту політики розвитку та становлення інформаційного суспільства 
в Україні керівниками громадських організацій, підприємств, установ і організацій усіх 
форм власності та різного підпорядкування, органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування всіх рівнів;

підвищення ролі генерального державного замовника Національної програми інфор-
матизації; вдосконалення механізму формування і виконання цієї програми, збільшення 
її фінансування з включенням до складу зазначеної програми всіх проектів інформатизації, 
які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

надання державної підтримки та стимулювання впровадження ІКТ в освіту, науку, бізнес, 
виробництво, ринок цінних паперів, біржі (товарні, сільськогосподарські та інші) тощо;

залучення до формування національної політики та розв’язання проблем розвитку інфор-
маційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, 
виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості;

спрямування зусиль органів державної влади на формування сприятливих умов для впро-
вадження та використання ІКТ, визначення їх у програмах розвитку України;

пропагування переваг побудови інформаційного суспільства — від використання мож-
ливостей ІКТ вразливими верствами населення, зокрема малозабезпеченими, людьми, 
що потребують соціальної допомоги та реабілітації, до створення новітніх знань та конку-
рентоспроможних технологій;

включення основних питань з розвитку інформаційного суспільства в Україні до програм 
діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного і соціального роз-
витку України.

2. Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства
З метою підвищення ефективності розвитку інформаційного суспільства необхідно ство-

рити цілісну систему законодавства, гармонізовану з нормами міжнародного права з питань 
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розвитку інформаційного суспільства, зокрема здійснити кодифікацію інформаційного за-
конодавства. Підготовка законопроектів повинна відбуватися з проведенням їх громадських 
обговорень.

При створенні інформаційного законодавства слід керуватися загальними принципами 
Конституції України, а також базуватися на принципах свободи створення, отримання, 
використання та розповсюдження інформації; об’єктивності, достовірності, повноти і точ-
ності інформації; гармонізації інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній 
діяльності; обов’язковості публікації інформації, яка має важливе суспільне значення; 
обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону; мінімізації негативного 
інформаційного впливу та негативних наслідків функціонування ІКТ; недопущення неза-
конного розповсюдження, використання і порушення цілісності інформації; гармонізації 
інформаційного законодавства та всієї системи вітчизняного законодавства.

З метою реалізації зазначених принципів необхідно підготувати та прийняти Інформа-
ційний кодекс України, включивши до нього розділи, зокрема про засади електронної тор-
гівлі, правову охорону прав на зміст комп’ютерних програм, удосконалення захисту прав 
інтелектуальної власності, в тому числі авторського права при розміщенні та використанні 
творів у мережі Інтернет, про охорону баз даних, дистанційне навчання, телемедицину, 
надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним 
та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет, комерційну 
таємницю тощо.

Підготувати та внести зміни до законодавства з питань інформатизації, зокрема з ура-
хуванням вимог щодо: надання органами державної влади та органами місцевого самовря-
дування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі 
Інтернет; запровадження електронного документообігу та електронного цифрового підпису, 
дистанційного навчання, телемедицини, електронних платіжних систем, електронного 
бізнесу, електронних бірж, аукціонів і депозитаріїв.

3. Формування сприятливих економічних умов розвитку інформаційного суспільства
З урахуванням тенденцій розвитку світової економіки, які визначаються зростанням 

впливу ІКТ, поступовим переходом розвинутих країн від індустріальної економіки до еконо-
міки знань, основними макроекономічними завданнями у процесі розвитку інформаційного 
суспільства визначити:

підвищення конкурентоспроможності національної економіки, забезпечення сталого 
економічного зростання держави та матеріального добробуту її громадян за рахунок впро-
вадження ІКТ;

забезпечення підвищення вкладу в економічне зростання держави підприємств, що про-
вадять діяльність у сфері інформатизації, і галузей, які широко використовують ІКТ, шляхом 
формування збалансованої регуляторної та, зокрема, податкової політики;

сприяння підприємницькій діяльності у сфері ІКТ за рахунок формування системи адміні-
стративних, правових і економічних механізмів, які стимулюватимуть попит на вітчизняної 
продукції на міжнародний ринок.

Розглянути можливість:
включення вартості засобів ІКТ, придбаних для особистого користування, до складу по-

даткового кредиту при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб;
включення витрат, спрямованих підприємствами та організаціями на фінансування від-

повідних навчальних закладів та ІКТ-орієнтованих підрозділів з навчання та підвищення 
кваліфікації працівників сфери ІКТ, до складу валових витрат;

розробки та впровадження стимулів для підприємств, що провадять діяльність у сфері 
інформатизації;

створення бізнес-інкубаторів, технопарків, центрів високих інформаційних технологій 
та інших інноваційних структур та підтримки їх діяльності.

4. Розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури
Загальнодоступна інформаційна інфраструктура держави формується шляхом:
розвитку національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та елек-

тронних ресурсів, інформаційно-аналітичних систем органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування;
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створення вітчизняними виробниками на основі фундаментальних і прикладних дослід-
жень новітніх конкурентоспроможних ІКТ, засобів інформатизації та комп’ютерних про-
грам, зокрема з відкритими кодами;

прискорення робіт, пов’язаних з розробкою, створенням та застосуванням супер-
комп’ютерних систем, зокрема комп’ютерної інфраструктури на основі GRID та інших 
перспективних технологій;

активізації впровадження систем електронних розрахунків за придбані товари, виконані 
роботи та надані послуги;

створення в електронній формі архівних, бібліотечних, музейних фондів та інших фондів 
закладів культури, формування відповідних інформаційно-бібліотечних та інформаційно-по-
шукових систем з історії, культури, народної творчості, сучасного мистецтва України тощо;

виконання зобов’язань щодо міжнародного співробітництва, спрямованого на розвиток 
інформаційної інфраструктури та забезпечення розширення участі України у відповідних 
міжнародних ініціативах.

5. Забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг 
та інформаційних ресурсів

Повсюдний доступ до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів передбачає:
створення в усіх населених пунктах України можливостей для доступу до мережі Інтер-

нет, у тому числі шляхом розбудови мережі пунктів колективного доступу;
прискорення проведення конверсії радіочастотного ресурсу на користь цивільних ко-

ристувачів;
визначення стратегії розвитку універсальних телекомунікаційних послуг, розгляду до-

цільності створення фонду універсальних послуг для забезпечення доступу малозабезпече-
них верств населення до цих послуг, розроблення юридичного та фінансово-економічного 
механізму функціонування зазначеного фонду;

визначення найбільш сприятливих технічних, організаційних, економічних і комерційних 
умов взаємопідключення телекомунікаційних мереж різних операторів.

6. Сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг
З метою збільшення різноманітності та кількості електронних послуг необхідно:
визначити статус і перелік обов’язкових електронних послуг, які повинні надаватися 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним 
особам, забезпечити реалізацію принципу «єдиного вікна»;

вжити додаткових заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для надання послуг 
із застосуванням ІКТ зокрема особам, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;

подолати відставання у впровадженні сучасних ІКТ суб’єктами господарювання, зокрема 
у виробництві, використанні технологій електронної комерції;

сприяти діяльності існуючих та появі нових національних компаній - інтеграторів, розробників 
програмно-апаратних комплексів у сфері електронної комерції, опрацьовувати економічні механіз-
ми стимулювання переходу до цих технологій суб’єктам середнього і малого підприємництва;

прискорити впровадження ІКТ в аграрному секторі економіки України, передбачивши 
надання широкої номенклатури електронних послуг населенню сільської місцевості;

стимулювати створення мережі навчальних центрів, курсів з вивчення особливостей електронної 
комерції, з перепідготовки керівників, фахівців різних сфер діяльності для роботи в нових умовах;

підвищити ефективність та прозорість державних закупівель, передбачивши інтенсифі-
кацію впровадження системи електронних закупівель, впровадити заходи щодо створення 
галузевих вертикальних Інтернет-порталів;

забезпечити підготовку нормативно-правових актів щодо використання фізичними 
та юридичними особами платіжних карток з метою поширення безготівкових розрахунків 
в Україні та розвитку національної системи масових електронних платежів.

7. Забезпечення створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів
При створенні загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів забезпечити:
зменшення нерівності в доступі до інформаційних ресурсів, насамперед осіб, які потре-

бують соціальної допомоги та реабілітації, малозабезпечених верств населення, селян;
гідну інформаційну ідентифікацію України у глобальному Інтернет-просторі;
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генерування національних інформаційних ресурсів в економічній, науково-технічній, 
соціальній, національно-культурній сферах, охороні довкілля тощо, звернувши особливу 
увагу на організацію української лінгвістичної системи та українського лінгвістичного пор-
талу в мережі Інтернет;

відповідність електронних інформаційних ресурсів стандартам і технічним регламентам, 
загальнодержавним, галузевим та локальним класифікаторам і довідникам;

створення системи центрів даних, що надають послуги з їх зберігання і захисту, створення 
віртуальних серверів, веб-хостингу тощо;

сприяння демократичним перетворенням у суспільстві шляхом забезпечення доступу 
населення до інформаційних ресурсів і систем надання інформаційних послуг органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування із застосуванням мережі Інтернет, 
зокрема шляхом оприлюднення проектів відповідних нормативно-правових актів, впрова-
дження нових форм взаємодії з громадськістю з використанням ІКТ (стосовно опитувань, 
консультацій, громадських експертиз тощо);

створення необхідної технічної і технологічної інфраструктури, електронних інформацій-
них ресурсів в архівах, бібліотеках та музеях, науково-дослідних установах з визначенням 
вимоги щодо обов’язкового зберігання в єдиному електронному форматі результатів наукової 
діяльності та забезпечити вільний доступ до результатів наукових досліджень, створених 
за рахунок коштів Державного бюджету України;

збереження в електронному вигляді рідкісних даних, що зберігаються на носіях, які мо-
жуть зіпсуватися чи зруйнуватися, із визначенням умов їхнього збереження;

визначення юридичного статусу засобів масової інформації, що створюють виключно 
електронні інформаційні ресурси;

формування сприятливих умов співпраці держави та приватного сектору економіки 
при створенні загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів.

8. Підготовка людини для роботи в інформаційному суспільстві
Однією з головних умов успішної реалізації Основних засад є забезпечення навчання, виховання, 

професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві. Для цього необхідно:
розвивати національний науково-освітній простір, який ґрунтуватиметься на об’єднанні 

різних національних багатоцільових інформаційно-комунікаційних систем;
розробити методологічне забезпечення використання комп’ютерних мультимедійних техноло-

гій при викладанні шкільних предметів та дисциплін, врахування в системах навчання студентів 
педагогічних вищих навчальних закладів і перепідготовки вчителів особливостей роботи з ІКТ;

забезпечити пріоритетність підготовки фахівців з ІКТ;
вдосконалити навчальні плани, відкрити нові спеціальності з новітніх ІКТ, втілити прин-

цип «освіта протягом усього життя»;
створити системи дистанційного навчання та забезпечити на їх основі ефективне впро-

вадження і використання ІКТ на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання;
забезпечити на відповідному рівні навчальні заклади та наукові установи сучасними еко-

номічними та ефективними засобами ІКТ і необхідними інформаційними ресурсами;
забезпечити вільний доступ до засобів ІКТ та інформаційних ресурсів, особливо у сільській 

місцевості та важкодоступних населених пунктах;
підвищити на засадах співпраці приватного сектору економіки та органів місцевого само-

врядування комп’ютерну грамотність населення, зокрема пенсіонерів, малозабезпечених, 
людей, що потребують соціальної допомоги та реабілітації, селян;

забезпечити розвиток національної науково-освітньої інформаційної мережі та інфор-
маційних ресурсів за головними галузями знань, її приєднання, зокрема, до європейських 
науково-освітніх мереж.

9. Створення системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ
Розвиток інформаційного суспільства потребує створення відповідної системи мотивації 

населення щодо впровадження та використання ІКТ. З цією метою необхідно:
забезпечити комп’ютерну та інформаційну грамотність як основу розбудови інформа-

ційного суспільства та сприяння розвитку людського потенціалу, звернувши особливу увагу 
на організацію допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим, людям, що потребують соціальної 
допомоги та реабілітації, селянам;
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розробити систему адміністративних, правових та економічних механізмів, які стимулю-
ють попит на інформаційну продукцію;

сприяти підвищенню рівня життя кожної людини за рахунок використання ІКТ, зокрема 
суттєвого розширення номенклатури надання відповідних електронних послуг населенню; 
проводити дослідження щодо можливостей ІКТ для поліпшення якості життя людей;

поліпшити рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності державних службовців, 
проводити їх періодичну атестацію і заохочувати працівників, які активно використовують 
ІКТ у професійній діяльності;

постійно вивчати та оприлюднювати результати використання інформації та ІКТ у повсяк-
денному житті людини, що дасть змогу своєчасно приймати певні політичні рішення, вносити 
необхідні корективи до відповідних стратегій і програм розвитку, зокрема — Основних засад.

10. Наука та культура в інформаційному суспільстві
Особливу увагу в розбудові інформаційного суспільства необхідно приділити виперед-

жальному розвитку фундаментальних і прикладних досліджень та наукоємних технологій, 
розвитку вітчизняної індустрії програмування, інфраструктури виробництва ІКТ.

З метою підвищення ефективності науки та культури в інформаційному суспільстві вва-
жати пріоритетними:

проведення фундаментальних та прикладних досліджень з питань розвитку інформацій-
ного суспільства;

збереження і розвиток культурної, мовної, конфесійної різноманітності та культурних 
надбань в межах інформаційного суспільства, що задекларовано у відповідних документах 
ООН, зокрема в Загальній декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття;

запровадження ІКТ у бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, що сприя-
тиме забезпеченню повного і постійного доступу населення до надбань культури, писемності, 
традицій та звичаїв усіх корінних народів і національних меншин України;

переведення в електронну форму національних надбань у сфері культури та мистецтва;
залучення можливостей вітчизняних програмістів для розроблення і поширення програм-

ного забезпечення із застосуванням української мови, мов національних меншин України для 
більш повного залучення до використання ІКТ різних верств населення, зокрема пенсіонерів, 
малозабезпечених, людей, що потребують соціальної допомоги та реабілітації, селян.

11. Охорона здоров’я в інформаційному суспільстві
Залучення ІКТ для поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я 

населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення 
соціальної справедливості та прав громадян на охорону здоров’я є одним з пріоритетних 
завдань для України.

Впровадження ІКТ у сферу охорони здоров’я потребує:
заохочення до спільних дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

фахівців галузі охорони здоров’я, представників приватного сектору економіки із залученням 
міжнародних організацій з метою створення надійних, високоякісних і доступних систем телеме-
дицини, масових електронних медичних та оздоровчих засобів для домашнього користування;

підвищення організаційного і технологічного рівня розвитку ІКТ в охороні здоров’я, 
забезпечення готовності медичних працівників для роботи з ними;

розширення можливостей надання сучасних медичних послуг, яке має відбуватися за умо-
ви нормативно-правового та методологічного визначення послуг телемедицини;

забезпечення доступу до світових медичних знань та актуальних на місцевому рівні інформа-
ційних ресурсів з метою підвищення ефективного виконання державних дослідницьких і про-
філактичних програм з охорони здоров’я (охорони здоров’я чоловіків і жінок), зокрема щодо 
репродуктивного здоров’я, інфекційних захворювань (СНІД, малярія, туберкульоз тощо);

розроблення стандартів обміну медичними даними за умови забезпечення недоторканності 
приватного життя.

12. Охорона навколишнього природного середовища
Сучасний розвиток суспільства, попри всі здобутки цивілізації, поставив світ, у тому числі 

й Україну, перед фактом критичного зменшення (вичерпання) природних ресурсів, а також 
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забруднення навколишнього природного середовища. Тому питання охорони довкілля на-
бувають для людства дедалі вагомішого і важливішого значення.

Виконання поставлених завдань може бути забезпечено шляхом:
розвитку співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з пред-

ставниками громадськості, приватного сектору економіки, міжнародних екологічних органі-
зацій, вдосконалення системи управління у сфері охорони навколишнього природного серед-
овища та стабільного використання природних ресурсів за рахунок впровадження ІКТ;

розширення доступу громадськості до екологічної інформації, своєчасного інформування про 
результати регіонального екологічного аудиту та екологічного моніторингу, прийняття рішень 
щодо екологічних проблем і врахування інтересів громадськості при їхньому вирішенні.

13. Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві
За умов швидкого розвитку глобального інформаційного суспільства, широкого використання 

ІКТ у всіх сферах життя особливого значення набувають проблеми інформаційної безпеки.
Інформаційна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспіль-

ства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність 
та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; нега-
тивні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, 
використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

Вирішення проблеми інформаційної безпеки має здійснюватися шляхом:
створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури держави та забезпечення 

захисту її критичних елементів;
підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо виявлення, оцінки 

і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам та забезпечення 
ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного співробітництва з цих питань;

вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інформаційної безпеки, 
зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії комп’ютерній злочинності, захисту пер-
сональних даних, а також правоохоронної діяльності в інформаційній сфері;

розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку як сучасної за-
хищеної транспортної основи, здатної інтегрувати територіально розподілені інформаційні 
системи, в яких обробляється конфіденційна інформація.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Організаційно-правові основи розвитку інформаційного суспільства в Україні включають: 
інституційне, організаційне та ресурсне забезпечення; відповідні об’єднання громадян; 
механізми інтеграції України у світовий інформаційний простір та механізми реалізації 
Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки.

1. Інституційне, організаційне та ресурсне забезпечення розвитку 
інформаційного суспільства

Виконання головної мети побудови інформаційного суспільства потребує:
максимального сприяння зростанню громадської активності, розкриттю і продуктивному 

використанню потенціалу кожної людини;
постійного вдосконалення системи організаційно-правового забезпечення розвитку ін-

формаційного суспільства;
концентрації ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку інформаційного суспільства;
організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства на державних 

і громадських засадах;
створення з урахуванням міжнародного досвіду сприятливих регуляторних режимів для 

розвитку ІКТ, у тому числі створення програмного забезпечення.

2. Об’єднання громадян
Основним елементом громадянського суспільства виступає людина, інтереси та потреби 

якої виражаються через відповідні об’єднання громадян, такі як політичні партії, професійні 
об’єднання, асоціації, творчі спілки тощо.
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Розвиток інформаційного суспільства повинен здійснюватися через:
участь відповідних об’єднань громадян у підготовці рішень органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування з питань інформаційного суспільства і контролю 
за їх виконанням;

організацію постійних зустрічей, «круглих столів», відеоконференцій з вищими посадо-
вими особами держави, лідерами політичних партій для обговорення і розв’язання питань 
розвитку інформаційного суспільства України;

створення умов для забезпечення незалежності та плюралізму засобів масової інформації, 
а також їх залучення до обговорення проблем розвитку інформаційного суспільства.

3. Інтеграція України у глобальний інформаційний простір
Для забезпечення реалізації Основних засад визначальне значення має політика міжна-

родної співпраці України та її участь у розвитку глобального інформаційного суспільства. 
Ця співпраця має здійснюватися з метою узгодження стратегій розвитку інформаційного 
суспільства, сприяння в реалізації універсального підходу до спільних дій, зменшення циф-
рової та інформаційної нерівності.

Для вирішення зазначених завдань необхідно:
розширити співпрацю з провідними міжнародними організаціями з розвитку інформа-

ційного суспільства в рамках міжнародних договорів України щодо науково-технічного 
співробітництва та міжнародної технічної допомоги;

забезпечити інтеграцію освіти, науки і культури України в глобальний культурний, освіт-
ній, науково-технічний інформаційний простір;

реалізувати в рамках міжнародних договорів України спільні проекти, які забезпечують 
інтеграцію України в глобальний інформаційний простір;

сприяти розвитку партнерських відносин між державним і приватним секторами еконо-
міки в контексті розбудови інформаційного суспільства відповідно до Декларації тисячоліття 
Організації Об’єднаних Націй.

4. Механізми реалізації Основних засад
Основні засади передбачається реалізувати через такі основні механізми:
планування соціально-економічного розвитку України з урахуванням потреб розвитку 

інформаційного суспільства із зазначенням очікуваних результатів такого розвитку; роз-
робка та прийняття відповідних державних програм для забезпечення завдань розвитку 
інформаційного суспільства в Україні;

забезпечення громадської дискусії щодо засад формування інформаційного суспільства 
в Україні з метою доведення до населення прагнень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, приватного сектору економіки, об’єднань громадян щодо роз-
витку інформаційного суспільства як визначального чинника економічного і суспільного 
розвитку;

активна міжнародна співпраця з питань інформаційного суспільства;
гармонійне поєднання можливостей органів державної влади та органів місцевого само-

врядування, приватного сектору економіки;
фінансування загальнодержавних програм, державних цільових програм з впровадження 

ІКТ, соціально важливих проектів, таких як забезпечення доступу до ІКТ у сільській міс-
цевості, а також у важкодоступних районах;

координація розробки та реалізації загальнодержавних програм, державних цільових 
програм та бізнес-проектів з метою зменшення інвестиційних ризиків, зниження опера-
ційних витрат;

сприяння діяльності спеціалізованих бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів, цен-
трів високих інформаційних технологій та інших інноваційних структур з ІКТ.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Впровадження Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007–2015 роки дасть можливість забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспіль-
ства і людини, а саме: збільшити рівень захисту прав і свобод людини та її добробуту, акти-
візувати участь громадян в управлінні державою, сприяти розвитку демократії; підвищити 



Клиническая информатика и Телемедицина  2015. T.11. Вып.12.

134

Нормативно-правовая база

конкурентоспроможність України, ефективність державного управління, продуктивність 
праці у всіх сферах економіки, рівень інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, 
ступінь розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського 
сегменту Інтернету; забезпечити перехід економіки до моделі науково-технічного та інно-
ваційного розвитку, збільшити частку наукоємної продукції, сприяти якості та доступності 
послуг освіти, науки, культури, охорони здоров’я за рахунок впровадження ІКТ; розширити 
можливості людини отримувати доступ до національних та світових інформаційних елек-
тронних ресурсів; створити нові робочі місця, поліпшити умови роботи і життя людини; 
поглибити запровадження нормативно-правових засад інформаційного суспільства.

© Верховна Рада України 1994–2015
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист персональних даних

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
 № 5491-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.715
 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
 № 383-VII від 03.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.252
 № 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
 № 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914
 № 316-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.218
 № 675-VIII від 03.09.2015}

Стаття 1. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних 

даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зо-
крема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюєть-
ся повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку 
персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, 
із застосуванням неавтоматизованих засобів.

Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних 

в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету об-

робки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо 
інше не визначено законом;

згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови 
її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно 
до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає 
змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта 
персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній 
системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу 
на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умо-
ви, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту 
проставлення відмітки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо 
чи опосередковано ідентифікувати особу;
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картотека — будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними кри-
теріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені 
за функціональними чи географічними принципами;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстра-
ція, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення 
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, 
у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

одержувач — фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі 
третя особа;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифі-
кована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем пер-
сональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються;
третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця 

чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача 
персональних даних.

Стаття 3. Законодавство про захист персональних даних
Законодавство про захист персональних даних складають Конституція України, цей 

Закон, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 4. Суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними
1. Суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними, є:
суб’єкт персональних даних; володілець персональних даних; розпорядник персональних 

даних; третя особа;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі — Уповноважений).
2. Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, 

установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні особи — підприємці, які обробляють персональні дані відповідно 
до закону.

3. Розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної влади чи орган 
місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або 
комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

4. Володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних розпо-
ряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі.

5. Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою 
і в обсязі, визначених у договорі.

Стаття 5. Об’єкти захисту
1. Об’єктами захисту є персональні дані.
2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом 

або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються 
здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 
місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, 
крім відомостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій 
формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім ви-
падків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
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Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, 
до інформації з обмеженим доступом.

Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних
1. Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нор-

мативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють 
діяльність володільця персональних даних, та відповідати законодавству про захист пер-
сональних даних.

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів 
та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несуміс-
ною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець персональних даних повинен 
отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої 
мети, якщо інше не передбачено законом.

2. Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, 
визначеної метою їх обробки.

3. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненад-
мірними стосовно визначеної мети їх обробки.

4. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; 
підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.

5. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених 
за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, 
у порядку, встановленому законодавством.

6. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, 
без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

{Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 
27.03.2014}

7. Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтер-
есів суб’єкта персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди можна до часу, 
коли отримання згоди стане можливим.

8. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, 
якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися 
або надалі оброблялися.

Подальша обробка персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях 
може здійснюватися за умови забезпечення їх належного захисту.

10. Типовий порядок обробки персональних даних затверджується Уповноваженим.

Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних
1. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, полі-

тичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних 
спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, 
статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2. Положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка персональних даних:
1) здійснюється за умови надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди 

на обробку таких даних;
2) необхідна для здійснення прав та виконання обов’язків володільця у сфері трудових 

правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту;
3) необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних 

або іншої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб’єкта персо-
нальних даних;

4) здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною організацією, гро-
мадською організацією світоглядної спрямованості, політичною партією або професійною 
спілкою, що створені відповідно до закону, за умови, що обробка стосується виключно пер-
сональних даних членів цих об’єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними 
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у зв’язку з характером їх діяльності, та персональні дані не передаються третій особі без згоди 
суб’єктів персональних даних;

5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;
6) необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення 

піклування чи лікування або надання медичних послуг за умови, що такі дані обробляються 
медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я, на якого покладено 
обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на якого поширюється зако-
нодавство про лікарську таємницю;

7) стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозві-
дувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється державним органом в межах 
його повноважень, визначених законом;

8) стосується даних, які були явно оприлюднені суб’єктом персональних даних.

Стаття 8. Права суб’єкта персональних даних
1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є не-

від’ємними і непорушними.
2. Суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету 

їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпо-
рядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації 
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні 
дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 
проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних 
будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються 
незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 
знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним 
їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 
або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 
персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 
даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Стаття 9. Повідомлення про обробку персональних даних
1. Володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про обробку персональ-

них даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, 
упродовж тридцяти робочих днів з дня початку такої обробки.

Види обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод 
суб’єктів персональних даних, та категорії суб’єктів, на яких поширюється вимога щодо 
повідомлення, визначаються Уповноваженим.

2. Повідомлення про обробку персональних даних подається за формою та в порядку, 
визначеними Уповноваженим.
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3. Володілець персональних даних зобов’язаний повідомляти Уповноваженого про кожну 
зміну відомостей, що підлягають повідомленню, упродовж десяти робочих днів з дня на-
стання такої зміни.

4. Інформація, що повідомляється відповідно до цієї статті, підлягає оприлюдненню 
на офіційному веб-сайті Уповноваженого в порядку, визначеному Уповноваженим.

Стаття 10. Використання персональних даних
1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки 

цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права об-
робки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, 
що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону.

2. Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі створення ним 
умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно 
суб’єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб’єктам 
відносин, пов’язаних з такими даними.

3. Використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних 
з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних 
чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення 
у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку 
з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, перед-
бачених законом. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної 
з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

4. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися як чинник, 
що підтверджує чи спростовує її ділові якості.

Стаття 11. Підстави для обробки персональних даних
1. Підставами для обробки персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних від-

повідно до закону виключно для здійснення його повноважень;
3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних 

або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, 
що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений 

законом;
6) необхідність захисту законних інтересів володільців персональних даних, третіх осіб, 

крім випадків,коли суб’єкт персональних даних вимагає припинити обробку його персональ-
них даних та потреби захисту персональних даних переважають такий інтерес.

Стаття 12. Збирання персональних даних
1. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії 

з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.
2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, 

склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору 
персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:

в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта пер-
сональних даних;

в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних.

Стаття 13. Накопичення та зберігання персональних даних
1. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації 

відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази пер-
сональних даних.



Клиническая информатика и Телемедицина  2015. T.11. Вып.12.

140

Нормативно-правовая база

2. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та від-
повідного режиму доступу до них.

Стаття 14. Поширення персональних даних
1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну 

особу за згодою суб’єкта персональних даних.
2. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповнова-

женої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) 
в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує 
сторона, що поширює ці дані.

4. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо 
забезпечення вимог цього Закону.

Стаття 15. Видалення або знищення персональних даних
1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно 

до вимог закону.
2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних 

на обробку цих даних або законом;
2) припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи роз-

порядником, якщо інше не передбачено законом;
3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб 

секретаріату Уповноваженого;
4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних 

даних.
3. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають видаленню 

або знищенню у встановленому законодавством порядку.
4. Персональні дані, зібрані під час виконання завдань оперативно-розшукової чи контр-

розвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, видаляються або знищуються відповідно 
до вимог закону.

Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних
1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта 

персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або від-
повідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться 
у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ 
до публічної інформації».

2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа від-
мовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону 
або неспроможна їх забезпечити.

3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу 
(далі — запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

4. У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити до-

кумента, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, 

ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відпо-
відає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

3) прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати 
фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості 
про володільця чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що запитуються;
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6) мета та/або правові підстави для запиту.
5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти 

робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка по-

дає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, 
із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, 
якщо інше не передбачено законом.

6. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе 
у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови надання ін-
формації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених 
законом.

Стаття 17. Відстрочення або відмова у доступі до персональних даних
1. Відстрочення доступу суб’єкта персональних даних до своїх персональних даних не до-

пускається.
2. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо 

необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження 
запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може пере-
вищувати сорока п’яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, 
у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

У повідомленні про відстрочення зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
2) дата відправлення повідомлення;
3) причина відстрочення;
4) строк, протягом якого буде задоволено запит.
3. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено 

згідно із законом.
У повідомленні про відмову зазначаються:
1) прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
2) дата відправлення повідомлення;
3) причина відмови.

Стаття 18. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі 
до персональних даних

1. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути 
оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

2. Якщо запит зроблено суб’єктом персональних даних щодо даних про себе, обов’язок 
доведення в суді законності відмови у доступі покладається на володільця персональних 
даних, до якого подано запит.

Стаття 19. Оплата доступу до персональних даних
1. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.
2. Доступ інших суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, до персо-

нальних даних певної фізичної особи чи групи фізичних осіб може бути платним у разі 
додержання умов, визначених цим Законом. Оплаті підлягає робота, пов’язана з обробкою 
персональних даних, а також робота з консультування та організації доступу до відповід-
них даних.

3. Розмір плати за послуги з надання доступу до персональних даних органами державної 
влади визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безпере-
шкодний і безоплатний доступ до персональних даних відповідно до їх повноважень.
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Стаття 20. Зміни і доповнення до персональних даних
1. Володільці чи розпорядники персональних даних зобов’язані вносити зміни до пер-

сональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги суб’єкта персональних 
даних.

2. Володільці чи розпорядники персональних даних зобов’язані вносити зміни до персо-
нальних даних також за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними 
даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних чи відповідна зміна здійснюється 
згідно з приписом Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповно-
важеного чи за рішенням суду, що набрало законної сили.

3. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно 
з моменту встановлення невідповідності.

Стаття 21. Повідомлення про дії з персональними даними
1. Про передачу персональних даних третій особі володілець персональних даних про-

тягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта персональних даних, якщо цього вимагають 
умови його згоди або інше не передбачено законом.

2. Повідомлення, зазначені у частині першій цієї статті, не здійснюються у разі:
1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшу-

кової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;
2) виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх 

повноважень, передбачених законом;
3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях;
4) повідомлення суб’єкта персональних даних відповідно до вимог частини другої статті 

12 цього Закону.
3. Про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них 

володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта персо-
нальних даних, а також суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, яким 
ці дані було передано.

Стаття 22. Контроль за додержанням законодавства 
про захист персональних даних

1. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах 
повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи:

1) Уповноважений;
2) суди.

Стаття 23. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини у сфері захисту персональних даних

1. Уповноважений має такі повноваження у сфері захисту персональних даних:
1) отримувати пропозиції, скарги та інші звернення фізичних і юридичних осіб з питань 

захисту персональних даних та приймати рішення за результатами їх розгляду;
2) проводити на підставі звернень або за власною ініціативою виїзні та безвиїзні, планові, 

позапланові перевірки володільців або розпорядників персональних даних в порядку, ви-
значеному Уповноваженим, із забезпеченням відповідно до закону доступу до приміщень, 
де здійснюється обробка персональних даних;

3) отримувати на свою вимогу та мати доступ до будь-якої інформації (документів) во-
лодільців або розпорядників персональних даних, які необхідні для здійснення контролю 
за забезпеченням захисту персональних даних, у тому числі доступ до персональних даних, 
відповідних баз даних чи картотек, інформації з обмеженим доступом;

4) затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у ви-
падках, передбачених цим Законом;

5) за підсумками перевірки, розгляду звернення видавати обов’язкові для виконання 
вимоги (приписи) про запобігання або усунення порушень законодавства про захист пер-
сональних даних, у тому числі щодо зміни, видалення або знищення персональних даних, 
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забезпечення доступу до них, надання чи заборони їх надання третій особі, зупинення 
або припинення обробки персональних даних;

6) надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист пер-
сональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів 
персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних під-
розділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших 
осіб;

7) взаємодіяти із структурними підрозділами або відповідальними особами, які відпо-
відно до цього Закону організовують роботу, пов’язану із захистом персональних даних 
при їх обробці; оприлюднювати інформацію про такі структурні підрозділи та відпові-
дальних осіб;

8) звертатися з пропозиціями до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадо-
вих осіб щодо прийняття або внесення змін до нормативно-правових актів з питань захисту 
персональних даних;

9) надавати за зверненням професійних, самоврядних та інших громадських об’єднань 
чи юридичних осіб висновки щодо проектів кодексів поведінки у сфері захисту персональних 
даних та змін до них;

10) складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та на-
правляти їх до суду у випадках, передбачених законом;

11) інформувати про законодавство з питань захисту персональних даних, проблеми 
його практичного застосування, права і обов’язки суб’єктів відносин, пов’язаних із персо-
нальними даними;

12) здійснювати моніторинг нових практик, тенденцій та технологій захисту персональ-
них даних;

13) організовувати та забезпечувати взаємодію з іноземними суб’єктами відносин, 
пов’язаних із персональними даними, у тому числі у зв’язку з виконанням Конвенції про 
захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового 
протоколу до неї, інших міжнародних договорів України у сфері захисту персональних 
даних;

14) брати участь у роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних.
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини включає до своєї щорічної 

доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні звіт 
про стан додержання законодавства у сфері захисту персональних даних.

Стаття 24. Забезпечення захисту персональних даних
1. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити 

захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі 
незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

2. В органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у володільцях 
чи розпорядниках персональних даних, що здійснюють обробку персональних даних, яка 
підлягає повідомленню відповідно до цього Закону, створюється (визначається) структурний 
підрозділ або відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональ-
них даних при їх обробці.

Інформація про зазначений структурний підрозділ або відповідальну особу повідомляється 
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, який забезпечує її оприлюднення.

3. Структурний підрозділ або відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану із за-
хистом персональних даних при їх обробці:

1) інформує та консультує володільця або розпорядника персональних даних з питань 
додержання законодавства про захист персональних даних;

2) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та визначеними 
ним посадовими особами його секретаріату з питань запобігання та усунення порушень за-
конодавства про захист персональних даних.

4. Фізичні особи — підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну ліцензію, адво-
кати, нотаріуси особисто забезпечують захист персональних даних, якими вони володіють, 
згідно з вимогами закону.
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Стаття 25. Обмеження дії цього Закону
1. Обмеження дії статей 6, 7 і 8 цього Закону може здійснюватися у випадках, перед-

бачених законом, наскільки це необхідно у демократичному суспільстві в інтересах націо-
нальної безпеки, економічного добробуту або захисту прав і свобод суб’єктів персональних 
даних чи інших осіб.

2. Дозволяється обробка персональних даних без застосування положень цього Закону,
якщо така обробка здійснюється:
1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб;
2) виключно для журналістських та творчих цілей, за умови забезпечення балансу між 

правом на повагу до особистого життя та правом на свободу вираження поглядів.
3. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо отримання архівної інформації 

репресивних органів.

Стаття 26. Фінансування робіт із захисту персональних даних
Фінансування робіт та заходів щодо забезпечення захисту персональних даних здійснюєть-

ся за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів 
відносин, пов’язаних із персональними даними.

Стаття 27. Застосування положень цього Закону
1. Положення щодо захисту персональних даних, викладені в цьому Законі, можуть до-

повнюватися чи уточнюватися іншими законами, за умови, що вони встановлюють вимоги 
щодо захисту персональних даних, що не суперечать вимогам цього Закону.

2. Професійні, самоврядні та інші громадські об’єднання чи юридичні особи можуть 
розробляти кодекси поведінки з метою забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів 
персональних даних, додержання законодавства про захист персональних даних з ураху-
ванням специфіки обробки персональних даних у різних сферах. При розробленні такого 
кодексу поведінки або внесенні змін до нього відповідне об’єднання чи юридична особа може 
звернутися за висновком до Уповноваженого.

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства 
про захист персональних даних

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідаль-
ність, встановлену законом.

Стаття 29. Міжнародне співробітництво та передача персональних даних
1. Співробітництво з іноземними суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними да-

ними, регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими 
актами та міжнародними договорами України.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством 
України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

3. Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональ-
ними даними, здійснюється лише за умови забезпечення відповідною державою належного 
захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародним договором 
України.

Держави-учасниці Європейського економічного простору, а також держави, які підписали 
Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональ-
них даних, визнаються такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних 
даних.

Кабінет Міністрів України визначає перелік держав, які забезпечують належний захист 
персональних даних.

Персональні дані не можуть поширюватися з іншою метою, ніж та, з якою вони були 
зібрані.
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4. Персональні дані можуть передаватися іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних 
з персональними даними, також у разі:

1) надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу;
2) необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем персональних да-

них та третьою особою - суб’єктом персональних даних на користь суб’єкта персональних 
даних;

3) необхідності захисту життєво важливих інтересів суб’єктів персональних даних;
4) необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та забезпечення 

правової вимоги;
5) надання володільцем персональних даних відповідних гарантій щодо невтручання 

в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних.

Стаття 30. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України 

 м. Київ
 1 червня 2010 року
№ 2297-VI © Верховна Рада України 1994–2015
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Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» 
(УАКМ) — независимая неправительственная некоммерческая 
организация, основанная согласно законодательству Украины 
в 1992 году во время работы IV Конгресса Всемирной Федера-
ции Украинских Врачебных Обществ (СФУЛТ) при поддержке 
Министерства здравоохранения Украины.

УАКМ объединяет 97 юридических членов — учреждения 
и компании: научно-исследовательские институты МЗ, НАМН, 
НАН Украины, университеты, научные общества, лечебные 
учреждения, производители медицинского оборудования 
и программного обеспечения, провайдеры Интернет, стра-
ховые компании. Более 1700 специалистов являются индиви-
дуальными членами Ассоциации.

В 1993 г. Украинская Ассоциация «Компьютерная Меди-
цина» была принята в IMIA в качестве Национального члена 
на Генеральной Ассамблее в Токио-Киото, Япония.

В мае 1994 г. на IV Европейском Конгрессе по медицинской 
информатике MIE2004 УАКМ стала Национальным членом 
Европейской Федерации медицинской информатики (EFMI) 
в Лиссабоне, Португалия.

В 2007 г. УАКМ стала Национальным членом Европейской 
Ассоциации менеджеров ИТ технологий в здравоохранении 
(The European Association of Healthcare IT Managers (HITM)).

Рабочими языками УАКМ являются украинский, русский, 
английский.

• анализ и обмен опытом использования информационных 
технологий применительно к условиям в Украине;
• рассмотрение совместных проектов;
• осуществление экспертных оценок при сертификации 
медицинских информационных технологий и программной 
части аппаратно-прогаммных комплексов; 
• участие в разработке учебных программ по медицинской 
информатике и телемедицине для подготовки и переподго-
товки врачей и среднего медицинского персонала.

Специалисты УАКМ под эгидой МЗ Украины разра-
ботали первую Концепцию государственной политики 
информатизации здравоохранения Украины, которая 
была принята МЗ Украины, согласована с АМН и Главным 
кибернетическим Центром НАН Украины (Укр. радиол. 
журнал. 1996., №2., сс. 115–118; Ж. Клин. информ. и Теле-
мед. 2004. вып. 1. сс. 8–12)., Концепцию Национальной 
программы информатизации здравоохранения Украины 
(2005). Государственную программу информатизации 
здравоохранения на 2007–2010 гг., в которой получили раз-
витие положения Концепции (Ж. Клин. информ. и Телемед. 
2006. вып. 4. сс. 3–9). Проект Регламента телемедицинской 
сети Украины (Ж. Клин. информ. и Телемед. 2009. вып. 6. 
сс. 93–98), Концепцию информатизации сферы здраво-
охранения Украины на 2013–2018 гг. (Ж. Клин. информ. 
и Телемед. 2013. вып. 10. сс. 99–106), Отраслевую Програм-
му и Проект информатизации здравоохранения Украины 
на 2014–2016 гг., Типовую программу кандидатского 
экзамена по специальности 14.03.11 — «медицинская 
и биологическая информатика и кибернетика» (Ж. Клин. 
информ. и Телемед. 2009. вып. 6. сс. 99–106), участвовали 
в создании законопроекта «Про засади державної політики 
охорони здоров’я» (2015).

В разные годы были предложены Концепция создания 
государственной медицинской Национальной сети прямо-
го доступа УкрМедНет, проект создания Системы обмена 
медицинской информацией в рамках СНГ, проект создания 
информационно-аналитической системы (ее медицинской 
части) по чрезвычайным ситуациям при Кабинете Министров 
Украины.

УАКМ является инициатором создания проекта «Инфор-
мационные госпитальные системы Украины».

Положение о сертификации информационных технологий 
в здравоохранении было разработано Ученым Советом УАКМ 
и утверждено Министерством здравоохранения, Министер-
ством Юстиции и Госпотребстандартом. При Министерстве 
здравоохранения была образована отраслевая комиссия 
по сертификации.

В 2006 году по инициативе УАКМ создан Координационный 
Совет по информатизации здравоохранения МЗ Украины, ко-
торый возобновил свою работу в 2011 г. В его составе ведущие 
специалисты по медицинской информатике, организации 
здравоохранения и защите информации.

С 1996 г. функционирует Веб-портал УАКМ на 3-х языках — 
украинском, русском и английском (www.uacm.kharkov.ua). 

С 1996 по 2010 г. Приказом МЗ и АМН Украины функцио-
нировала объединенная проблемная Комиссия МЗ и АМН 
Украины «Телемедицина», в которую вошли многие члены 
Ученого Совета УАКМ. Комиссия сотрудничала с междуна-

Украинская Ассоциация 
«Компьютерная Медицина» (УАКМ)

UKRAINIAN ASSOCIATION FOR COMPUTER MEDICINE (UACM)

Цели
• внедрение новых медицинских информационных техно-
логий для создания электронного здравоохранения и рефор-
мирования системы здравоохранения в Украине;
• разработка новых медицинских программных продуктов 
и биотехнических систем;
• участие в государственных и международных программах 
по информатизации здравоохранения в Украине;
• издание научно-методической литературы;
• проведение съездов, конференций, симпозиумов, фору-
мов, выставок и конкурсов;
• защита авторских прав;
• осуществление независимого экспертного контроля и под-
готовка материалов для получения сертификатов;
• подготовка и переподготовка специалистов с целью повы-
шения их квалификации; 
• установление контактов с членами ІМІА, EFMI, HITM, FENS, 
зарубежными научными обществами, университетами и други-
ми международными неправительственными организациями.
В структуре УАКМ функционирует Совет Ассоциации и Ученый 
Совет.

Совет Ассоциации состоит из Правления и руководителей 
учреждений — юридических членов УАКМ.

В составе Ученого Совета 62 ученых-эксперта в области 
медицинской информатики, медицины, компьютерной техни-
ки, математики, радиоэлектроники из Украины, России, стран 
СНГ, США, Японии, Великобритании, Франции, Израиля, 
Турции, Канады.

В сферу деятельности Ученого Совета входит:
• участие в разработке комплексных государственных про-
грамм информатизации сферы здравоохранения Украины;
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родным Телекоммуникационным Союзом ООН (ITU) и Евро-
пейской Комиссией по телемедицине (DGXIII).

УАКМ заключила соглашение о создании сателлитного 
(«зеркального») Веб-сайта Европейской Обсерватории 
по телемедицине (EHTO). С 1998 г. по 2006 г. функционировал 
Украинский сервер EHTO (www.ehto-ukr.kharkov.ua), а пред-
ставитель Украины являлся членом Стратегического Правле-
ния породненных серверов EHTO на национальных языках.

Были проведены 1-й и 2-й Всемирные виртуальные 
Конгрессы по вариабельности сердечного ритма с по-
мощью специально созданного тематического Веб-сайта 
(www.hrvcongress.org).

Специалисты УАКМ принимали участие в работе 1-го и 2-го 
Всемирных Симпозиумов по телемедицине для развивающих-
ся стран, которые проводились под эгидой международного 
Телекоммуникационного Союза ООН (ITU) и ВОЗ (EHTO, 1997, 
Лиссабон; Буэнос-Айрес, 1999,). Делегации Проблемной 
Комиссии «Телемедицина» в 1998 и 1999 годах принимали 
участие в международных Конференциях по телемедицине 
в Висбю (Швеция). 

В 1998 г. по инициативе и при участии членов Ученого Со-
вета УАКМ началась реализация украинско-американского 
проекта по мониторингу врожденных уродств. Результаты 
программы успешно реализованы в 8 областях Украины (под-
робности см. на Веб-сайте: www.ibis.org).

в 2013 г. (Харьков), (Пресс-релиз представлен в Ж. Клин. ин-
форм. и Телемед. 2013. Т.9. вып. 10. сс. 5–7); и «Информацион-
ные технологии в неврологии, психиатрии, эпилептологии 
и медицинской статистике», 17–18 октября в 2013 г. (Киев), 
(Пресс-релиз представлен в Ж. Клин. информ. и Телемед. 
2014. Т.10. вып. 11. сс. 5–7). В Конференции приняли участие 
известные специалисты из Украины, России, Европы.

В 2015 г. планируется проведение II-го Съезда по медицин-
ской и биологической информатике и кибернетике с между-
народным участием.

Следует упомянуть также и о некоторых других научно-
практических мероприятиях, проведенных в разные годы 
членами УАКМ:
• республиканская встреча-семинар «Введение автомати-
зированных систем управления в практику работы станций 
скорой помощи» (Харьков);
• научный семинар «Применение научных технологий в спи-
рометрическом исследовании легких» (Институт медицины 
труда АМН Украины, Киев);
• семинар по фармакоинформатике: «Применение совре-
менных информационных технологий в фармакологии и ток-
сикологии» (Институт фармакологии и токсикологии НАМН 
Украины, Институт кибернетики НАН Украины, Киев);
• конференция «Метагигиена — применение информацион-
ных технологий в медицине» (Украинский научный гигиени-
ческий центр МЗ Украины, Киев);
• симпозиумы «Применение информационных технологий 
в мониторинге врожденных дефектов» (Львов, Киев);
• симпозиум «Моделирование в микробиологии и иммуно-
логии» (в рамках юбилейной конференции, посвященной 
150-летию со дня рождения И. И. Мечникова, Харьков);
• международные конференции «Математическое моде-
лирование и компьютерные технологии в исследованиях 
сердечно-сосудистой системы» (Харьков);
• научная конференция «Медицинские разработки матема-
тических и инженерных наук» (Харьков);
• международная конференция «Создание единого меди-
цинского информационного пространства в столице Украины 
городе Киеве» (Киев);
• симпозиум «Телемедицина: медицинское образование, 
наука, здравоохранение» (Киев);
• международная конференция «Вариабельность сердечного 
ритма» (Харьков);
• международная научно-практическая конференция «Совре-
менные информационные технологии в диагностических 
исследованиях» (Днепропетровск);
• международный симпозиум «Актуальные проблемы био-
медицинской информатики, телемедицины и биомедицин-
ской кибернетики (Киев).

Начиная с 1995 г., специалисты Украины участвуют во Все-
мирных Конгрессах ІМІА — Мединфо (Ванкувер, 1995; Сеул, 
1998; Лондон, 2001; Сан-Франциско, 2004; Брисбен, Австралия, 
2007; Кейптаун, 2010; Копенгаген, 2013; Сан-Пауло, 2015).

УАКМ принимает участие в подготовке и проведении Евро-
пейских Конгрессов по медицинской информатике в составе 
Научного программного комитета (Копенгаген, 1996; Сало-
ники, 1997; Любляна, 1999; Ганновер, 2000; Будапешт, 2002; 
Сент-Мало, 2003; Женева, 2005,; Маастрихт, 2006; Гётеборг, 
2008; Сараево, 2009; Осло, 2011; Пиза, 2012; Стамбул, 2014; 
Мадрид, 2015).

Конференции
Начиная с 1993 г., УАКМ проводит международные на-

учно-практические конференции «Компьютерная Меди-
цина» и выставки медицинских программных продуктов 
с участием ведущих отечественных и зарубежных произво-
дителей. На Конференции 2007 г. («Роль информационных 
технологий в реформировании здравоохранения») было 
представлено более 200 научных докладов, презентаций 
и демонстраций новейших медицинских диагностических 
технологий. Пресс-релиз представлен в Ж. Клин. информ. 
и Телемед. 2008. вып. 5. сс. 3–5. Кроме этого, в течение 
года проводятся Специальные тематические Конференции 
и Симпозиумы.

21–22 мая 2009 г. в Одессе, в Доме Ученых в рамках 10-й 
Международной научно-практической конференции «Со-
временные информационные и электронные технологии» 
состоялся Сателлитный научно-практический Симпозиум 
с международным участием «Радиология 2009, медицинская 
информатика и телемедицина». (Пресс-релиз представлен 
в Ж. Клин. информ. и Телемед. 2009. Т.5. вып. 6. сс. 3–5).

23–26 июня 2010 г. в Киеве был проведен I-й Национальный 
Съезд «Медицинская и биологическая информатика и ки-
бернетика». (Пресс-релиз представлен в Ж. Клин. информ. 
и Телемед. 2010. Т.6. вып. 7. сс. 3–5).

20–23 апреля 2011 г. в Киеве состоялась Конференция 
«Медицинская и биологическая информатика и кибернетика: 
Вехи развития» с международным участием, посвященная не-
скольким юбилейным событиям, связанным с медицинской 
информатикой: 50-летию развития медицинской информати-
ки в Украине; 25-летию кафедры медицинской информатики 
НМАПО имени П. Л. Шупика; 15-летию кафедры клинической 
информатики и информационных технологий в управле-
нии здравоохранением ХМАПО. (Пресс-релиз представлен 
в Ж. Клин. информ. и Телемед. 2011. Т.7. вып. 8. сс. 5–6).

17–18 октября 2012 г. в Киеве проходила Международная 
конференция «Информатизация здравоохранения в Украине: 
Перспективы развития». (Пресс-релиз представлен в Ж. Клин. 
информ. и Телемед. 2012. Т.8. вып. 9. сс. 5–7).

В 2013 г. проведено две международные конференции:  
«Информационные технологии в кардиологии», 11–12 апреля 

Международное сотрудничество 
Специалисты УАКМ установили научные и деловые контак-

ты с Медицинским отделением Британского компьютерного 
общества (МОБКО). Состоялся обмен делегациями. Делегации 
УАКМ принимали участие в 3-х крупнейших европейских Кон-
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ференциях и выставках МОБКО «Компьютеризация здравоох-
ранения» (Харрогейт, Великобритания). В течении многих лет 
с 1994 по 2007 г. специалисты — члены Ученого Совета УАКМ 
регулярно получали печатный вариант британского журнала 
«The British Journal of Healthcare Computing («Британский 
журнал Компьютеризация здравоохранения»).

По приглашению Департамента коммерции Администра-
ции международной торговли США делегация УАКМ приняла 
участие в Круглом столе «Бизнес в области медицинской про-
мышленности в Украине» (Чикаго, США) с целью установления 
взаимовыгодных партнерских отношений со специалистами 
США в области информационных технологий.

Делегация УАКМ принимала участие в выставке медицин-
ского оборудования в США (Нью-Йорк). Под эгидой Нацио-
нального агентства по информатизации при Президенте Укра-
ины экспозиция информационных технологий членов УАКМ 
была представлена на наибольшей европейской выставке 
в составе экспозиции Украины (Дюссельдорф, Германия).

Установлены двусторонние связи с Израильским Обще-
ством медицинской информатики. 

По приглашению турецкого научного Общества по Нейро-
кардиологии и Медицинского Факультета Эрзерумского 
университета им. Ататюрка и Черноморского университета 
(Трабзон, Турция) специалисты УАКМ провели семинары 
«Брейн-меппинг и нейрокардиология» для специалистов 
невропатологов, психиатров и клинических нейрофизиологов. 
В семинарах приняли участие сотрудники более чем 20 уни-
верситетов и госпиталей со всех концов Турции.

В Цюрихском университете и Швейцарском Федеральном 
институте технологий Цюриха проведены семинары по новым 
информационным технологиям исследования нелинейных 
динамических систем мозга по ЭЭГ (исследования детерми-
нистского хаоса).

(EJBI), ISSN 1801-5603. В соответствии с договором между 
журналами через 6 месяцев после опубликования работ 
в журналах они могут быть переведены и опубликованы жур-
налом-партнером. С 2011 г. Ж. «Клиническая информатика 
и Телемедицина» цитируется и индексируется в междуна-
родной наукометрической базе «Index Copernicus».

В научном журнале «Социальная гигиена и организация 
здравоохранения» (Киев) в 2000 году создан постоянно дей-
ствующий раздел: «Информационные технологии в управле-
нии здравоохранением».

В научном журнале «Проблемы последипломного образо-
вания» (Харьков) в 2000 году создан раздел: «Клиническая 
информатика и информационные технологии в управлении 
здравоохранением».

Рабочие группы 
Специалисты УАКМ работают в рабочих группах, которые 

аналогичны рабочим группам ІМІА и ЕFМІ.

Издательская деятельность 
Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» 

совместно с Институтом медицинской информатики 
и Телемедицины (Институт МИТ) с 2004 г. начали издание 
специализированного междисциплинарного научно-прак-
тического журнала «Клиническая информатика и Телеме-
дицина» (ISSN1812-7231) для врачей всех специальностей 
и создателей медицинских информационных технологий. 
В состав Редколлегии журнала вошли ведущие специалисты 
Украины, стран СНГ, Великобритании, Германии, Нидер-
ландов, Румынии, Сербии, США, Швейцарии, Бельгии, 
Италии, Франции, Чехии, Швеции, Японии (подробная 
информация на Веб-портале: www.uacm.kharkov.ua). 
Журнал зарегистрирован ВАК Украины как специализи-
рованный профессиональный журнал по четырем направ-
лениям — медицинские науки, фармацевтические науки, 
биология, информатика и приборостроение (Утверждено 
постановлениями Президиума ВАК Украины от 10.02.10 
№ 1-05/1 (медицинские), 14.04.10 № 1-05/3 (фармацевти-
ческие), 26.05.10 № 1-05/4 (биологические, технические). 
С 2009 г. Журнал представлен в электронном виде для 
просмотра полных текстов статей на веб-порталах УАКМ  
(www.uacm.kharkov.ua) и Национальной библиотеки Укра-
ины им. В. И. Вернадского (http://www.nbuv.gov.ua; Раз-
дел «Інформаційні ресурси. Наукова періодика України»). 
С 2011 г. журнал является официальным партнером Европей-
ского журнала «The European Journal of Biomedical Informatics» 

Изданы материалы:
• международной конференции «Информационные тех-
нологии в медицинской радиологии» (1994, Одесса–Из-
маил);
• международной конференции «Математическое моде-
лирование и компьютерные технологии в исследованиях 
сердечно-сосудистой системы» (1996, 1997, Харьков);
• конференции «Математические и инженерные приспосо-
бления в медицинских науках» (1998, Харьков);
• ежегодной конференции «Медицинские разработ-
ки математических и инженерных наук» (1999, Харьков, 
J. of Fundamental Medicine, 1999. V2);
• международной научно-практической конференции «Со-
временные информационные технологии в диагностических 
исследованиях» (2002, Днепропетровск);
• научно-практической конференции с международным 
участием «Компьютерная Медицина 2004» (Вестник Харьков-
ского национального университета им. В. Н. Каразина. Серия 
«Медицина». Выпуск 8. № 617. с. 59.);
• международного симпозиума «Актуальные проблемы 
биомедицинской информатики, телемедицины и биомеди-
цинской кибернетики» (Киев, 2005);
• научно-практической Конференции с международным 
участием «Компьютерная Медицина 2007» «Роль инфор-
мационных технологий в реформировании здравоохра-
нения». («Ж. Клин. информ. и Телемед. 2008. Т4. вып. 5. 
сс. 92–159);
• cателлитного научно-практического Симпозиума с между-
народным участием «Радиология-2009, медицинская инфор-
матика и телемедицина» («Ж. Клин. информ. и Телемед. 2009. 
Т.5. вып. 6. сс. 129–143);
• I-го национального Съезда с международным участием 
«Медицинская и биологическая информатика и кибернетика», 
23–26 июня 2010 г;
• конференции с международным участием «Медицинская 
и биологическая информатика и кибернетика: Вехи развития» 
20–23 апреля 2011 г;
• научно-практической Конференции с международным 
участием «Информатизация здравоохранения в Украине: 
Перспективи розвития». 17–18 октября 2012 г., Киев (Ж. Клин. 
информ. и Телемед. 2012. Т.8. вып. 9. сс. 163–200.);
• научно-практической Конференции с международным 
участием «Информационные технологии в кардиологии». 
11–12 апреля в 2013 г., Харьков (Ж. Клин. информ. и Телемед. 
2013. Т.9. вып. 10. сс. 164–208.).
• научно-практической Конференции с международным 
участием «Информационные технологии в неврологии, 
психиатрии, эпилептологии и медицинской статистике». 
17–18 октября 2013 г., Киев (Ж. Клин. информ. и Телемед. 2014. 
Т.10. вып. 11. сс. 129–194.



http://uacm.kharkov.ua

Научные общества мединформатики

149

Медицинское образование 
УАКМ принимает участие в аттестации специалистов 

высшей квалификации и присвоении ученых степеней в био-
логических и медицинских науках. Для Высшей аттестаци-
онной Комиссии (ВАК) Украины был разработан паспорт 
специальности «Биологическая и медицинская кибернетика 
и информатика» (14.00.24 и 14.00.25), который использовался 
до 1998 г. В 2006 г. восстановлена эта научная специальность 
(шифр: 14.03.11).

По инициативе Совета УАКМ в 1995 г. в Харьковский ме-
дицинской Академии последипломного образования была 
создана кафедра «Компьютерные технологии в функциональ-
ной диагностике и управлении здравоохранением», которая 
в 1999 г. была переименована и ныне имеет название — кафед-
ра «Клинической информатики и информационных техноло-
гий в управлении здравоохранением». 

Президиум Ученого Совета Министерства здравоохранения 
Украины еще в 1999 г. поддержал предложение УАКМ о введе-

нии в номенклатуру медицинских специальностей новой меди-
цинской специальности: «Медицинская информатика», однако, 
до настоящего времени это предложение не реализовано.

Результаты деятельности УАКМ находят применение 
в исследовательских институтах, областных, районных и го-
родских больницах, региональных диагностических центрах, 
в частных диагностических центрах и клиниках.

УАКМ оказывают поддержку Министерства здравоохра-
нения, образования и науки Украины, Национальная Ака-
демия Медицинских наук и Национальная Академия наук 
Украины.

Профессор О. Ю. Майоров
Первый вице-президент, 

председатель Ученого Совета УАКМ
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Welcome to IMIA!

General
The International Medical Informatics Association is an in-

dependent organization established under Swiss law in 1989. 
IMIA was originally established in 1967 as Technical Committee 
4 of the International Federation for Information Processing 
(IFIP — www.ifip.org). In 1979, it evolved from a Special Interest 
Group of IFIP to its current status as a fully independent organiza-
tion. IMIA continues to maintain its relationship with IFIP as an af-
filiate organization. IMIA also has close ties with the World Health 
Organization (WHO — www.who.int) as a NGO (Non Government 
Organization), and with the International Federation of Health In-
formation Management (IFHIMA). IMIA is also a Liaison A category 
organisation in cooperation with ISO (ISO liaison).

The working language of IMIA is English.

Purpose, Goals, Objectives
IMIA plays a major global role in the application of information 

science and technology in the fields of healthcare and research 
in medical, health and bio-informatics. The basic goals and objec-
tives of the association are to:
• promote informatics in health care and research in health, bio 
and medical informatics.
• advance and nurture international cooperation.
• to stimulate research, development and routine application.
• move informatics from theory into practice in a full range 
of health delivery settings, from physician’s office to acute and 
long term care.
• further the dissemination and exchange of knowledge, infor-
mation and technology.
• promote education and responsible behaviour.
• represent the medical and health informatics field with the 
World Health Organization and other international professional 
and governmental organizations.

In its function as a bridge organization, IMIA’s goals are:
• moving theory into practice by linking academic and research 
informaticians with care givers, consultants, vendors, and vendor-
based researchers.
• leading the international medical and health informatics com-
munities throughout the 21st century.
• promoting the cross-fertilization of health informatics in-
formation and knowledge across professional and geographical 
boundaries.
• serving as the catalyst for ubiquitous worldwide health infor-
mation infrastructures for patient care and health research.

Membership
As an ‘association of associations’ bridging the world of health 

and biomedical informatics, IMIA membership consists primarily 
of Member Societies, Institutional (Academic and Corporate) and 
Affiliate Members, and Honorary Fellows.

Member Societies: In each country, one society or a group 
of societies or an appropriate body which is representative 
of activities within the field of medical informatics may become 
a Member Society. Only one Member Society may be admitted 
from each country, except as defined in IMIA Policies by the 
General Assembly of IMIA from time to time. Multiple Member 
Societies may be admitted from one country if, and only if, 
a] agreement on a single Member Society has not proved possi-
ble, and b] the arrangement is approved by a two-thirds majority 
of IMIA’s Member Societies. Each Member Society shall appoint 
one representative to IMIA.

In an country where no representative societies exist, IMIA 
accommodates involvement through «Corresponding» members, 
especially within developing countries.

IMIA Member Societies may organize into regional groups. 
IMIA now has regions  that cover the whole of the globe: 
Latin America and the Caribbean (IMIA-LAC), Europe (EFMI), 
Asia/Pacific (APAMI), Africa (HELINA), North America. and, 
most recently, Middle East Association (MEAHI).

Institutional Members: there are two categories, corporate 
and academic members. Corporate members include vendor, 
consulting, and technology firms as well as national professional 
organizations. Academic members include universities, medical 
centres, research centres and like institutions.

Affiliate Members: international organizations that share an in-
terest in the broad field of health and biomedical informatics.

Honorary Fellows: these are individuals who have demonstrated 
exceptional merit in furthering the aims and interests of IMIA; 
Fellowship is conferred for life.

Governance
IMIA is governed by its General Assembly, which comprises one 

representative from each IMIA Member, Honorary Fellows, Chairs 
of IMIA’s Working and Special Interest Groups and a representa-
tive from IFIP, the World Health Organization, and each of IMIA’s 
Regions. Only IMIA Member Societies have full voting rights. The 
General Assembly meets annually; it meets at Medinfo in the years 
that a Medinfo event is held, and general at other major events 
in non-Medinfo years.

The Board of IMIA, elected by the General Assembly, conducts 
the association’s affairs. The day-to-day operations are supported 
by the association’s CEO and office, who are also responsible for 
IMIA’s electronic services.

The officers of the Board and IMIA’s vice presidents vigorously 
pursue IMIA’s mission to:
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• Monitor the range of special interest areas and focus support 
on new developments.
• Capitalize on the synergies and collective resources of IMIA’s 
constituents.
• Minimize fragmentation between scientific and professional 
medical informaticians.
• Ensure successful adaptation to changes in the medical infor-
matics marketplace and discipline.
• Raise the profile and awareness of IMIA within and outside 
of the IMIA organization.
• Encourage cooperation between the scientific and commercial 
health informatics communities.
• Equitably balance support to emerging and existing IMIA mem-
bers.
• Establish and maintain cooperation and harmony with organiza-
tions that emerge to address medical informatics issues.
• Continue to position IMIA as the gatekeeper for medical infor-
matics issues in the international community

Activities

MedInfo
IMIA organises the internationally acclaimed triennial «World 

Congress on Medical and Health Informatics» — commonly know 
as MedInfo. The event provides both a high quality scientific ex-
change of current research and thinking in health and biomedical 
informatics and an opportunity for formal meetings and informal 
networking of IMIA’s members. The event is jointly hosted by IMIA 
and one of its Member Societies. The selection of the host society 
is determined through a vote of the IMIA General Assembly.

The next MedInfo will be held in Copenhagen, Denmark 
in August 2013, with the Danish Society of Medical Informatics 
providing the local organisation of the event and the MedInfo2013 
Scientific Programme Committee being responsible for the scien-
tific content.

Working and Special Interest Groups
The IMIA family includes a growing number of Working and 

Special Interest Groups, which consist of individuals who share 
common interests in a particular focal field. The groups provide 
opportunities for collaboration among individuals who share com-
mon interests in a particular focal field. The Nursing Informatics 

Special Interest Group (IMIA-NI) hold a triennial congress (the 
next will be NI2012 in Montreal, Canada), and other groups hold 
working conferences on leading edge and timely health, medical 
and bio-medical informatics issues. Current and future activities 
of the Working and Special Interest Groups are posted on the IMIA 
website and a summary is included in the IMIA Yearbook.

Other Initiatives
Following almost five years of work by the Strategic Plan-

ning Taskforce, initiated and lead by Dr. Nancy Lorenzi, IMIA 
Past President, IMIA’s Strategic Plan, ’Towards IMIA 2015’, 
was unanimously approved by the IMIA General Assembly at its 
meeting at MedInfo2007 in Brisbane, Australia in August, 2007 
(and in conjunction with IMIA’s 40th birthday). The Strategic Plan, 
and its associated Transition Plan will provide roadmaps for IMIA’s 
future development.

IMIA continues to develop its communication capabilities 
through its website, which is undergoing expansion and deve-
lopment, and contains profiles on its members, working groups 
and activities. IMIA is constantly striving to further the services 
it provides to its members and the informatics community 
in general by promoting free interaction among and between 
its member network and the bio-medical and health informatics 
community at large. Through input from the IMIA Web 2.0 Explo-
ratory taskforce (now the IMIA Social Media Working Group), 
further modes of interaction with and between IMIA members 
and the wider global health and biomedical informatics communi-
ties are being developed.

Schattauer GmbH’s Methods of Information in Medicine and 
Elsevier Science’s International Journal of Medical Informatics have 
been accorded the status of «an Official Journal of the Interna-
tional Medical Informatics Association» since 2003.

These initiatives are completely aligned with the Strategic Plan 
and the philosophical personal vision of IMIA’s Past President, 
Prof. Dr. Reinhold Haux who took on the difficult task of over-
seeing the implementation and execution of the Plan and to foster 
his personal vision: 

«That IMIA provides a model example for successful, tolerant 
and peaceful collaboration of individuals, beyond any nations 
and cultures, for the sake of health and quality of life of the people 
in our world».
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Mission and Objectives
Objectives

The European Federation for Medical Informatics Association 
(EFMI) is the leading organisation in medical informatics in Europe 
and represents 32 countries. EFMI is organized as a nonprofit 
organisation concerned with the theory and practice of Informa-
tion Science and Technology within Health and Health Science 
in a European context.

The objectives when founded in 1976 were:
• To advance international co-operation and dissemination 
of information in Medical Informatics on a European basis;
• To promote high standards in the application of medical infor-
matics;
• To promote research and development in medical informatics;
• To encourage high standards in education in medical informatics;
• To function as the autonomous European Regional Council 
of IMIA.

Activities and Governance
All European countries are entitled to be represented in EFMI 

by a suitable Medical Informatics Society. The term medical infor-
matics is used to include the whole spectrum of Health-/Socialcare 
Informatics and all disciplines concerned with Health-/Socialcare 
and Informatics.

The organisation operates with a minimum of bureaucratic 
overhead. Each national society supports the federation by send-
ing and paying for a representative to participate in the decisions 
of the Federation’s Council, the membership assembly. Apart from 
the Council, an elected board consisting of nine members governs 
EFMI.English has been adopted as the official language, although 
simultaneous translation is often provided for congresses in non-
English speaking countries.

Membership and Organization
Currently 32 countries have joined the Federation, including 

Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Ger-
many, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Moldova, The 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom. 
All representative societies in countries within the European Region 
of the WHO are entitled to apply for membership.

EFMI is also open for institutional membership. Typical in-
stitutions, which become EFMI members, include universities, 
research organisations, federations, industries and organisations. 
Currently, 16 organisations have become institutional members 

of EFMI: 3 universities, 9 industrial companies and 5 not for profit 
organizations.

EFMI has a long tradition in working groups (WG) which are 
organising and supporting events and projects on a European 
basis but also worldwide in close co-operation with national and 
international WGs and institutions. The EFMI council has extended 
the model of WGs during MIE2011 in Oslo by Project Groups (PG). 
PGs are established for 3 years. When the concept of the project 
group proofs to be successful there is an option to become 
a working group of EFMI. EFMI does not offer personal member-
ship except for the working groups.

Congresses and Publications
EFMI organizes two main series of conferences: the Special 

Topic Conferences (EFMI-STC) and Medical Informatics Europe 
(EFMI-MIE). In conjunction or independent of the main congress 
series, working groups in addition organize topic specific work-
shops, tutorials and seminars.

Medical Informatics Europe Conferences (MIE)
So far 24 MIE congresses (Medical Informatics Europe) have 

been organised by the national members and EFMI with up to more 
than 1000 participants. The concept includes per-reviewed pres-
entations according to the type of paper as oral or poster presen-
tation. Workshops and tutorials prepared or supported by EFMI 
working groups are an essential part of EFMI MIE conferences.

Special Topic Conferences (STC)
STCs are conferences, specialized in current topics. Special Topic 

Conferences follow a successful concept including the following 
components:
• Organisation by a member society in combination with its an-
nual meeting.
• Topic defined to the needs of the member society.
• Relevant EFMI Working groups are engaged for the content.
• Contributions mostly on invitation.
• Small 2-day conference with 100+ participants.

Publication
Publication of the conference proceedings of the EFMI con-

ference series was done in close co-operation with IOS Press 
in its Medline indexed series «Health Technology and Informatics» 
in the last years. Selected papers from the EFMI conferences were 
also published in Methods of Information in Medicine.

© EFMI — European Federation for Medical informatics 2015
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MEDINFO is the premier international health and biomedical 
informatics event. MEDINFO 2015 is hosted by SBIS (Brazilian 
Health Informatics Association) on behalf of the International 
Medical Informatics Association (IMIA) and will take place in the 
city of Sao Paulo from the 19th to 23rd August 2015.

Under the theme «eHealth-enabled Health», the world 
leaders in this field will gather in Brazil to share knowledge and 
analyze how eHealth and Biomedical Informatics are contributing 
to address some of the most challenging problems in health care, 
public health, consumer health and biomedical research. Research-
ers, clinicians, technologists and managers are invited to contribute 
and share experiences on the use of information methods, sys-
tems and technologies to improve patient safety, enhance care 
outcomes, promote patient-centered care, facilitate translational 
research, enable precision medicine and improve education and 
skills in health informatics.

This will be an historical event as MEDINFO is hosted in South 
America for the first time. Inclusiveness will use of Spanish and 
Portuguese languages in tutorials and simultaneous translation 
in sessions held in the main auditorium.

 

MEDINFO 2015: eHEALTH — enabled HEALTH

19–23 August 2015, São Paulo — SP, Brazil

МЕДИНФО является ведущим международным событием 
здравоохранения и биомедицинской информатики.

MEDINFO 2015 организован SBIS (Brazilian Health Infor-
matics Association) от имени Международной Ассоциации 
медицинской информатики (IMIA) и будет проходить в городе 
Сан-Паулу с 19 по 23 августа 2015 года.

В рамках темы «Электронное здравоохранение —до-
ступное здравоохранение», мировые лидеры в этой области 
соберутся в Бразилии для обмена знаниями и проанализи-
руют, как электронное здравоохранение и биомедицинская 
информатика способствуют решению некоторых из наиболее 
сложных проблем в области здравоохранения, обществен-
ного здоровья, здоровья потребителей и биомедицинских 
исследований. Исследователи, клиницисты, технологи 
и менеджеры приглашаются внести свой вклад и поделиться 
опытом по использованию информационных методов, сис-
тем и технологий для повышения безопасности пациентов, 
улучшения результатов здравоохранения, способствуют ле-
чению пациента, облегчают трансляционные исследования, 
способствуют точности медицины и улучшения образования 
и навыков в информатике здравоохранения.

Это будет историческое событие, MEDINFO будет проходить 
в Южной Америке впервые. Будут использоваться испанский 
и португальский языки в брошюрах и синхронный перевод 
во время сессий, проводимых в главном зале.

Сроки: 19–23 августа 2015
Адрес: Frei Caneca конференц-центр – 5-й этаж
 Rua Frei Caneca, 569 – Consolação
 São Paulo – SP, Brazil
Телефон: +55 (11) 3472 2020

MEDINFO 2015: ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Dates: 19–23 August 2015
Location: Frei Caneca Convention Center – 5th floor
 Rua Frei Caneca, 569 – Consolação
 São Paulo – SP, Brazil
Phone: +55 (11) 3472 2020
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДРУГИЙ З’ЇЗД 
«МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА» 

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

24–26 червня 2015, Київ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІI-му З’їзді з медичної 
та біологічної інформатики і кібернетики з міжнародною учас-
тю. Під час З’їзду заплановано проведення виставки.

З’їзд внесено до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, 
науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН 
України.

ОРГАНІЗАТОР:
• Національна медична академія післядипломної освіти 
(НМАПО) імені П. Л. Шупика

СООРГАНІЗАТОРИ:
• Всеукраїнська громадська організація «Асоціація спеціаліс-
тів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки» 
(ВГО «АМЕТИСТ»).
• Громадська організація «Українська асоціація «Комп’ютерна 
медицина» (УАКМ).
• Інститут проблем реєстрації інформації НАН України.
• Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.
• Інститут проблем математичних машин та систем НАН 
України. 
• Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ». 
• Академія технологічних наук України.

МЕТА З’ЇЗДУ:
Обмін результатами наукових досліджень, організаційної 

та науково-практичної роботи з питань:

• сучасні аспекти інформатизації системи охорони здоров’я; 
• роль інформаційних технологій у безперервному фаховому 
розвитку лікарів і провізорів, дистанційна освіта;
• інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я 
та практичній охороні здоров’я;
• телемедицина;
• роботизована медицина;
• застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку 
ринку медичної техніки, лікарських засобів і медичних послуг.

ТЕМАТИКА З’ЇЗДУ:
• Теоретичні аспекти медичної та біологічної інформатики.
• Медичні інформаційні системи. Інформаційні системи охо-
рони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи. Проблеми 
медичної електронної паспортизації. Інформаційні технології 
для розвитку ринку медичних послуг. Проблеми інформати-
зації соціальної медицини.
• Клінічна інформатика. Інформаційні медичні діагностичні 
технології (кЕЕГ, кЕКГ, кРЕГ тощо). Алгоритми, методи і системи 
аналізу біомедичних сигналів.
• Інформаційні технології в медичній радіології (КТ, МРТ, УЗД 
тощо). Алгоритми, методи і системи розпізнавання медичних 
образів.
• Онтологічні моделі знань.
• Інформаційні технології в теоретичній, клінічній та профі-
лактичній медицині.
• Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я. 
Е-уряд. Проблеми стратегічного планування. Ризик-ме-
неджмент.
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• Штучний інтелект.
• Екстрагування знань.
• Інженерія знань.
• Хмарні технології.
• Робототехніка в охороні здоров’я та медицині.
• Телемедицина. Розробка та досвід застосування мережевих 
інформаційних систем.
• Біоінформатика. ІТ для нанотехнологій.
• Нанотехнології.
• Корпоративні захисні системи. Мультиантенні комунікаційні 
системи.
• Оброблення зображень в медицині. Оброблення 3D-зо-
бражень.
• Фармакоінформатика. Інформаційні технології для розвит-
ку ринку лікарських засобів.
• Медична інженерія. Біомедичне приладобудування. Інфор-
маційні технології для розвитку ринку медичної техніки. 
Інформаційні технології в профільних областях медицини 
і біології.
• Проблеми комп’ютеризації освіти. Дистанційне навчання 
в медицині. Зміни педагогічних і психологічних аспектів ме-
дичної освіти при впровадженні інформаційних технологій. 
Системи управління освітою.
• Інтеграція медичної інформатики як наукової та навчальної 
дисципліни з іншими галузями науки і практики.
• Правові аспекти інформатизації охорони здоров’я. 
• Проблеми інформаційної сингулярності.

Панельні конференції, що плануються: «Дистанційна 
освіта»; «Інформаційні технології в реабіліталогії»; «Інженерія 
медичних знань»; «Інформаційно-педагогічні технології»; 
«Телемедицина»; «Проблеми поляріметрії»; «Проблеми кому-
нікації»; «Інформатизація навчального процесу»; «Інформа-
ційні технології в створенні медичної техніки»; «Застосування 
ГРІД технологій в медицині та біології»; «Інформаційні техно-
логії в нормальній та патологічній фізіології»; «Інформаційні 
технології психологічного тестування і відбору персоналу»; 
«Математичне моделювання в медицині»; «Дистанційне кон-
сультування»; «Оптико-електронні інформаційні технології для 
оцінювання функціонального стану людини».

Секційні засідання, що плануються: Медичні інформаційні 
системи; Інформаційні технології в педіатрії; Інформаційні 
аспекти підготовки наукових кадрів; Методи медичної інфор-
матики та кібернетики в клінічній медицині; Методи медичної 
інформатики та кібернетики в хірургії; Методи медичної 
інформатики та кібернетики в управлінні охороною здоров’я; 
Оброблення зображень в медицині; Медична електронна 
паспортизація; Фармакоінформатика. 

Протягом З’їзду буде працювати виставка для демонстрації 
застосування сучасних інформаційних технологій і досягнень 
у медичній (фармацевтичній) і біологічній науці та практиці.

По завершенні З’їзду учасники отримують Сертифікат.
 

ОФІЦІЙНІ МОВИ З’ЇЗДУ ТА ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ: 
• Офіційними мовами З’їзду є українська, російська, ан-
глійська. 
• Тези (не більше 2 стор.) будуть опубліковані в збірнику ма-
теріалів З’їзду. Вимоги щодо оформлення тез: текст, малюнки та 
формули готувати у текстовому редакторі MS Word, зберігати 
з типом файлу *.doc MS Word; параметри сторінки — розмір 
паперу А-4 з відступами зверху і знизу по 2 см, зліва 2,5 см, 
справа 1 см; шрифт Times New Roman розміром 14, між-
строковий інтервал — 1,5. Назва (великими «напівжирними» 
літерами) вказується в центрі, в наступному рядку наводяться 
ініціали та прізвище авторів, далі — назва закладу (курсивними 
літерами), потім після вільної строки починається текст.

• Увага! Матеріали З’їзду будуть опубліковані в наукомет-
ричному виданні, тому тези надаються двома мовами: україн-
ською та англійською/російською та англійською.
• Матеріали для публікації можуть бути надані у вигляді статті 
та опубліковані в науково-практичному журналі «Медична 
інформатика та інженерія» (атестовано ВАК України з напряму 
медичні та біологічні науки). Вимоги щодо оформлення статті: 
http://inmeds.com.ua/periodics/info.php, http://ojs.tdmu.edu.
ua/index.php/here.

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДУ:
• З’їзд буде проходити у приміщеннях НМАПО імені П. Л. Шу-
пика, а також в інших країнах, містах і закладах відповідно 
до плану панельних конференцій. 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДУ:
• Для проведення З’їзду передбачено сучасні конференц-зали 
з усіма необхідними технічними засобами. 
• Для розміщення учасників З’їзду можуть бути заброньовані 
одно- і двомісні номери в готелях різної категорії. Проживання 
в готелі оплачується окремо.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У З’ЇЗДІ (з урахуванням ПДВ) для жителів 
України:
• Внесок за участь 20 у.о. Для аспірантів і молодих учених 
вартість участі в З’їзді складає 50% від загальної вартості.  
Оплата приймається в гривнях за курсом НБУ на день оплати 
(1 у.о. дорівнює 1 євро).
• До вартості участі  включена вартість матеріалів З’їзду та кофе-
брейків.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У З’ЇЗДІ  для гостей із інших країн:
• Внесок за участь у З’їзді 100 євро.
• У вартість участі включена вартість матеріалів З’їзду та кофе-
брейків.
• На вибір гостей передбачена культурна програма. Оплата 
проводиться окремо.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:
31 травня  останній термін подачі заявок на участь 
10 червня  завершення реєстрації учасників
24 червня    церемонія відкриття З’їзду

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У З’ЇЗДІ:
• Інформація (П.І.П., заклад, тел./факс, e-mail, назва допо-
віді…) для заявок на участь приймається Оргкомітетом З’їзду 
звичайною та електронною поштою.
• Оперативна інформація щодо реєстрації та участі у З’їзді 
знаходиться на порталі: http://www.inmeds.com.ua.
• Заповнена анкета учасника та тези обов’язково повинні бути 
відправлені поштою у встановлений термін на адресу Організа-
ційного комітету З’їзду. У випадку заміни заявленого учасника 
З’їзду людина, яка його заміняє, при реєстрації на З’їзді пови-
нна надати відповідний лист, завірений печаткою організації, 
що оплатила заявку.
• Заявник перераховує вартість участі у встановлений термін 
на рахунок Організатора. 
• Додаткова інформація, у разі необхідності, буде надіслана 
учасникам З’їзду в 2-му інформаційному повідомленні.

Організаційний комітет З’їзду

кафедра медичної інформатики, НМАПО імені П. Л. Шупика 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112 

телефони: (+ 380 44) 440 90 44, 205 49 55 
факс: (+ 380 44) 456 72 09 

e-mail: congressmi@gmail.com; k-mіnf05@nmapo.edu.ua
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Brain Imaging in Behavioral 
Medicine and Clinical 
Neuroscience

Cohen, Ronald A., 
Sweet, Lawrence H. (Eds.)
Springer, 2011, XVI, 404p., 
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An Introduction to Scientific 
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О. Ю. Атьков, Ю. Ю. Кудряшов
М. «Практика», 2015, 248 c.

Statistical Data Analytics: 
Foundations for Data Mining, 
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Wiley, 2015, 464 p.

CCR/CCD — Continuity 
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High-impact Strategies — 
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ct, Benefits, 
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Kevin Roebuck
Tebbo, 2011, 68 pp.
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and Applications
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R. C. Semelka
5th Edition, Wiley-Blackwell, 2015, 
248 p.
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