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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Автор повністю поділяє думку зарубіжних авторів

про те, що сьогодні упровадження сучасних інформа+

ційних технологій стає важливою і необхідною части+

ною розвитку будь+якої організації.

Інформаційні системи для медицини вже давно ви+

користовуються як приватними закладами, так і держав+

ними лікувально+профілактичними закладами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Коли мова йде про інформаційні системи, мається на

увазі комплекс засобів і технологій, які використовують+

ся апаратом управління для вирішення функціональних і
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виробничих завдань. Автоматизована інформаційна си+

стема — це окремий приклад інформаційної системи. В

даному варіанті — це комплекс засобів автоматизації і

зв'язку, що використовується апаратом для вирішення

функціональних і виробничих завдань, а також правила

та процедури роботи персоналу з даним комплексом.

Однак, як наголошують автори використаних нами

літературних джерел, не завжди окремо придбані чи

спеціально розроблені системи можуть вирішувати про+

блеми автоматизації. Саме тому, на їх переконання, до+

цільно визначитися з питанням: що ж входить у поняття

"інформаційна структура?". У найзагальнішому вигляді

— це [3, с. 160]:
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— операційні системи — системи базового рівня,

які визначають стратегію вибору і розвитку інформа+

ційних технологій організації;

— системи управління базами даних;

— мережеві рішення — організація єдиного інфор+

маційного простору для всіх користувачів комп'ютерів,

включаючи віддалений зв'язок між філіалами;

— системи захисту інформації;

— прикладні програми — редактори текстів, зобра+

жень, програми складського та бухгалтерського обліку,

програми реєстрації пацієнтів, електронних карток тощо;

— апаратна частина — комп'ютери, оргтехніка

(принтери, сканери, ксерокси), спеціальне обладнання

(рентгенівські комп'ютерні системи, цифрове обладнан+

ня реєстрації зображень);

— включення в інформаційну мережу Internet —

отримання інформації з всесвітньої мережі, створення

свого інформаційного вузла, можливість запропонува+

ти своїм партнерам нові Інтернет+сервіси;

— Інтернет+сайт — елемент внутрішньої інформа+

ційної системи лікувально+профілактичного закладу, по+

будований на основі Інтернет+технологій і спеціально

розроблений для управління і роботи з інформацією,

організації доступу до документів і додатків, пов'яза+

них з діяльністю лікувально+профілактичного закладу.

Російські дослідники стверджують, що в концеп+

туальній моделі інтегрованої корпоративної інформа+

ційної системи (КІС) можна виділити три класи програм+

них підсистем, які умовно називають "організаційною",

"виконавчою" та "аналітичною".

Основу організаційної інформаційної підсистеми

(ОІС) створюють бізнес+модель лікувально+профілактич+

ного закладу, з однієї сторони, що виступає як структу+

руюча надбудова, що задає регламенти діяльності, а з

другої — як така, що використовує інформацію від підси+

стем, як основу для прийняття організаційних рішень.

Виконавча інформаційна підсистема (ВІС) має мо+

дульну структуру. Це означає, що система складається з

модулів, які здатні функціонувати незалежно один від

іншого, але які поєднані на різних рівнях інтеграції: від

повної інтеграції до рівня узгодження форматів передачі

данних. Основними модулями даної підсистеми є [2]:

— модуль управління клінікою (програма запису та

обліку пацієнтів, програма генерації прайс+листів, розрахун+

ки з пацієнтами, електронні картки, облік матеріалів тощо);

— модуль управління функціональними підрозділами

(маркетингова інформаційна система (МІС), фінансово+

економічна система, бухгалтерія, центральний склад,

склад віддаленої клініки, склад зуботехнічної лабораторії).

Аналітична інформаційна підсистема (АІС), або си+

стема контролю та прийняття рішень, — це інформа+

ційна надбудова, що представляє собою систему звітів,

необхідних для прийняття рішень.

Система управління якістю як провесно+рольова

модель об'єднує організаційно+функціональну модель

і функціонально+технологічну модель.

Важливим інтегративним інструментом для корпо+

ративної інформаційної системи виступає система Інтер+

нет, яка є віртуальною надбудовою над ОІС. Саме вона

надає можливість об"єднувати різні модулі в єдину си+

стему. Інтеранет+сайт дає можливість співробітникам

лікувально+профілактичного закладу ефективно вико+

ристовувати накопичені корпоративні знання, оператив+

но реагувати на події, що відбуваються, організовувати

ефективний процес групової роботи [1].

ВИСНОВКИ
Комплексний аналіз літературних джерел зарубіж+

них авторів за темою дослідження дав можливість зро+

бити наступні висновки:

1. Медицина — одна з небагатьох галузей, в якій

від якості людської праці та обсягу знань залежить жит+

тя людей. Саме тому, державне регулювання якості на+

дання медичної допомоги як важлива складова держав+

ного управління системою охорони здоров'я — є перс+

пективним напрямом підвищення ефективності як дер+

жавного, так і недержавного секторів медичної галузі.

2. Ефективна діяльність медичних організацій зале+

жить не тільки від особистих якостей керівника та його

досвіду, але й від рівня його поінформованості у царині

правових аспектів бізнесу, питаннях маркетингу, фінан+

сово+господарської діяльності, а також уміння здійсню+

вати керівництво колективом і виробничими процесами

з найменшими фінансовими витратами та з використан+

ням в управлінні корпоративної інформаційної системи.
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