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Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних
джерел і має загальний обсяг 119 сторінок. Основна частина роботи викладена
на 102 сторінках, містить 40 рисунків, 3 таблиці, перелік використаних джерел
40 на 4 сторінках.
Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми оптимізації роботи
лікаря загальної практики.
Ключові слова: автоматизоване робоче місце, лікар, програмне
забезпечення.
Об’єкт дослідження – процес підтримки прийняття рішень лікаря
загальної практики.
Предмет дослідження – засоби підтримки прийняття рішень лікаря
загальної практики.
Мета роботи: створення автоматизованого робочого місця лікаря
загальної практики.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення,
порівняння, класифікація, систематизація даних спеціальної науково-
методичної літератури; статистичні – кількісна та якісна обробка
експериментальних даних; метод пошуку знань в базах даних; економічний
аналіз.
Наукова новизна: удосконалено метод зберігання та вилучення
інформації, щодо патологічного стану пацієнта за рахунок програмного
забезпечення, що дозволяє скоротити час при діагностуванні.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Виконаний
аналіз існуючих рішення для реалізації поставленої задачі. 2. Створена
повноцінна АРМ на обраній мові програмування. 3. Розроблено схему роботи
АРМ. 4. Розроблено систему підтримки прийняття рішень. 5. Створено базу
даних для програмного забезпечення.



ABSTRACT

Bublik O. S. Creation of an automated workplace of a general
practitioner. – The manuscript.
Program Subject Area 172 – Telecommunications and Radio
engineering, educational and professional program – Biotechnical and medi-
cal devices and systems. – KrNU. – Kremenchug, 2018.
Qualification paper of the Master Degree of Telecommunications and Radio
Engineering – Kremenchug Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchug, 2018.
The work consists of an introduction, 4 sections, conclusions, a list of
sources used and a total volume of 119 pages. The bulk of the work is outlined on
102 pages, contains 40 figures, 3 tables, list of used sources 40 on 4 pages.
The work is devoted to solving the urgent problem of optimizing the work of
a general practitioner.
Keywords: automated workplace, doctor, software.
The object of the study – the decision support process of a general
practitioner.
The subject of the research – the means of decision support of a general
practitioner.
The purpose of the work: the creation of an automated workplace of a
general practitioner.
Methods of research: theoretical – analysis, synthesis, generalization,
comparison, classification, systematization of data of special scientific and
methodical literature; statistical – quantitative and qualitative processing of
experimental data; knowledge search method in databases; economic analysis.
Scientific novelty: the method of storing and extracting information,
concerning the pathological condition of the patient at the expense of the software
is improved, which reduces the time during diagnosis.
The task was solved as follows: 1. An analysis of existing solutions for the
realization of the task was performed. 2. A complete ARM in the chosen
programming language has been created. 3. The scheme of work of ARM is
developed. 4. A decision support system has been developed. 5. Database created
for the software.
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