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В умовах швидкого прогресу медицини та появи нових технологій щодо надання 

кваліфікованої допомоги пацієнтам слід забезпечити спеціалістів системи швидкої 

медичної допомоги і служби анестезії та інтенсивної терапії (АІТ) оперативним і 

безперебійним доступом до електронних інформаційних ресурсів [4]. На сучасному 

етапі розвиток інформаційних технологій дає змогу лікарю за допомогою 

комп’ютерних мереж отримати миттєвий доступ до спеціальної медичної інформації 

та швидко вирішити питання лікувально-діагностичного процесу [1–3]. 

Обласна лікарня як вищий консультативний, лікувальний та організаційно-

методичний центр повинна мати єдину консолідуючу комп’ютерну та комунікаційну 

систему, що створює єдиний інформаційний простір (мережу) для усіх структурних 

підрозділів лікарні, а також усіх суб’єктів сфери охорони здоров’я області в цілому [5]. 

В обласних лікарнях сконцентровано найбільшу кількість підрозділів АІТ, і тому їх 

забезпечення сучасними інформаційними технологіями та комп’ютерними системами 

сприятиме підвищенню якості надання невідкладної медичної допомоги населенню 

області. 

Мета роботи – проаналізувати рівень забезпеченості структурних підрозділів 

служби анестезіології та інтенсивної терапії в обласних лікарнях України 

комп’ютерною технікою і доступом до Інтернету, а також оцінити комп’ютерну 

грамотність лікарів-анестезіологів і володіння ними іноземними мовами. 

Матеріали та методи 

З метою вивчення рівня інформаційного забезпечення служби АІТ в 

підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) обласних лікарнях України ми 

розробили уніфіковані звітні форми (електронні таблиці), відповідно до яких у другій 

половині 2008 р. зібрали відповідну інформацію в рамках проекту МОЗ України 

«Кадрова і матеріально-технічна інвентаризація служби анестезіології та інтенсивної 

терапії України». У третьому розділі звітних форм («Інформаційне забезпечення 

служби анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних закладів») містилися питання 

щодо забезпечення структурних підрозділів служби АІТ комп’ютерами, доступу до 

Інтернету, оцінки комп’ютерної грамотності лікарів-анестезіологів та рівня володіння 
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ними іноземними мовами. Для обробки і систематизації даних в електронні таблиці, 

які є основою звітних форм, створено комп’ютерні програми для автоматичного 

підрахунку сумарних показників. 

Всього проаналізовано 26 звітів з обласних лікарень і Кримської республіканської 

установи «Клінічна лікарня ім. М. О. Семашка». 

Методи: інформаційно-аналітичний, системний аналіз. 

Результати дослідження та їх обговорення 

Починаючи з середини 70-их років ХХ ст., зі створенням національних і 

глобальних мереж Інтернет став основним джерелом доступу до постійно оновлених 

баз даних та наукової медичної інформації. 

Зважаючи на вищенаведене, проаналізовано забезпеченість доступом до Інтернету 

обласних лікарень та її структурних підрозділів служби АІТ. Відомо, що відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ) обласних лікарень є регіональними 

консультативними центрами з питань анестезіології та інтенсивної терапії і тому 

мають швидко реагувати на запити з районів щодо постановки діагнозу та лікування 

хворих у критичному стані. 

Нині основним джерелом такої інформації є Інтернет з численними базами даних. 

Але, як свідчать результати дослідження, тільки 39 (43,82%) структурних підрозділів 

служби АІТ обласних лікарень підключені до Інтернету, тоді як обласні лікарні 

забезпечені Інтернет-технологіями на 92,30% (рис. 1). 

 

 

 



 3 

0

0

0

0

0

0

16,67

20

25

25

28,57

28,57142857

43,31

50,0

50,0

66,67

83,33

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Вінницька

Житомирська

Кіровоградська

Львівська

Полтавська

Сумська

Тернопільська

Чернівецька

Харківська

АР Крим

Київська

Рівненська

Запорізька

Одеська

Україна

Дніпропетровська

Луганська

Івано-Франківська

Чернігівська

Волинська

Донецька

Закарпатська

Миколаївська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Рис. 1.  Питома вага структурних підрозділів служби анестезіології та 

інтенсивної терапії обласних лікарень, які мають доступ до Інтернету, по  

адміністративних територіях України (%)
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Дослідження засвідчили відсутність Інтернету в структурних підрозділах служби 

АІТ в обласних лікарнях Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Львівської, 

Полтавської, Сумської, Тернопільської, Чернівецької областей. Тоді як усі структурні 

підрозділи служби АІТ обласних лікарень Черкаської, Хмельницької, Херсонської, 

Миколаївської, Закарпатської, Донецької та Волинської областей мають доступ до 

Інтернету. Таким чином, виникає нагальна потреба у формуванні серед керівників 

лікарень пріоритетів щодо забезпеченості Інтернетом структурних підрозділів служби 

АІТ. 

Слід зазначити, що найближчим часом у багатьох лікарнях України стане 

нагальною потреба в Інтернеті. Оскільки час, який економиться при вільному доступі 

до необхідної інформації з робочого місця, сприятиме більш ефективному 

впровадженню в практичну охорону здоров’я сучасних методів лікування пацієнтів у 

критичному стані. 

Для оцінки стану комп’ютеризації обласних лікарень нами проаналізовано 

оснащеність комп’ютерною технікою структурних підрозділів служби АІТ цих 

лікарень. Рівень забезпеченості структурних підрозділів служби АІТ обласних 

лікарень комп’ютерами становить 67,42%, що вище за загальноукраїнський показник 

(37,67%). Однак слід зазначити, що жодне ВАІТ Вінницької, Львівської, 

Тернопільської, Харківської, Чернівецької обласних лікарень не має на своєму балансі 

комп’ютерної техніки. Водночас усі структурні підрозділи обласних лікарень 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, 

Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей оснащені комп’ютерами (рис. 2).  
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Рис. 2.  Забезпеченість структурних підрозділів служби анестезіології та 

інтенсивної терапії обласних лікарень комп'ютерною технікою по  
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Важливою умовою раціонального використання комп’ютерів є вміння лікарів 

ними користуватися, тобто швидко знаходити в Інтернеті необхідну інформацію. 

Серед 802 лікарів-анестезіологів обласних лікарень тільки 293 (36,53%) дали 

позитивну відповідь щодо зазначеного питання. 

Більш детальний аналіз комп’ютерної грамотності лікарів-анестезіологів обласних 

лікарень по окремих адміністративних територіях показав дуже великі коливання у 

володінні комп’ютерами: від повної відсутності лікарів, які вміють працювати на 

комп’ютерах, зокрема, в Хмельницькій області, до стовідсоткової комп’ютерної 

грамотності, наприклад, у Сумській та Чернігівській областях (рис. 3). 
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Сьогодні в Україні сучасні інформаційні технології тільки впроваджуються. У 

нашій державі майже немає галузевих медичних мереж. Число мереж українською або 

російською мовою значно обмежене. У такій ситуації стає у нагоді володіння 

іноземними мовами. 

Зважаючи на це, ми проаналізували рівень володіння мовами лікарями-

анестезіологами в обласних лікарнях. В цілому по Україні лише 274 (4,83%) лікарі-

анестезіологи вказали на позитивну відповідь, а 78 (9,73%) із них стверджували, що 

добре володіють мовами (рис. 4). Найбільший відсоток лікарів-анестезіологів із 

знаннями мов зареєстровано в обласних лікарнях Херсонської (19,23%), Одеської 

(25%) та Миколаївської (23,08%) областей. Водночас у Волинській, Полтавській, 

Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях жоден лікар-

анестезіолог обласної лікарні не дав позитивної відповіді щодо зазначеного питання. 
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Отже, за результатами дослідження, проведеного у відділеннях анестезіології та 

інтенсивної терапії обласних лікарень України, встановлено недостатню 

забезпеченість комп’ютерною технікою і доступом до Інтернету, а також низький 

рівень комп’ютерної грамотності та володіння іноземними мовами серед лікарів-

анестезіологів. 

Перспективи подальших досліджень скеровані на розробку моделі 

інформатизації служби інтенсивної терапії обласних лікарень України. 
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Стан впровадження комп’ютерних технологій у роботу служби інтенсивної терапії обласних 

лікарень України 

В. М. Князевич, Г. О. Слабкий, Р. М. Федосюк, О. М. Ковальова (Київ) 

 

Відображено стан забезпечення служби інтенсивної терапії обласних лікарень комп’ютерною 

технікою і готовність лікарів до користування нею. 

Ключові слова: комп’ютерні технології, служба інтенсивної терапії, обласні лікарні. 

 

Состояние внедрения компьютерных технологий в работу службы интенсивной терапии 

областных больниц Украины 

В. М. Князевич, Г. А. Слабкий, Р. Н. Федосюк, Е. М. Ковалева (Киев) 

 

Отображено состояние обеспечения службы интенсивной терапии областных больниц 

компьютерной техникой и готовность врачей к пользованию ею. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, служба интенсивной терапии, областные 

больницы. 
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The characteristic of introduction of computer technologies in work of intensive therapy 

service of regional hospitals of Ukraine 

V. M. Knyazevych, G. O. Slabkiy, R. M. Fedosyuk, O. M. Kovaleva (Kyiv) 
 

The condition of provision of intensive therapy service of regional hospitals by computer technics and 

readiness of physicians to use it is displayed. 
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