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РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі з’ясовано міжнародний досвід комунікаційної

діяльності сфери охорони здоров’я та проаналізовано практику використання

інформаційних технологій у комунікаціях сфери охорони здоров’я, 

проаналізовано сайт як засіб підтримки і розвитку закладу охорони здоров’я, 

здійснено аналіз соціальної реклами сфери охорони здоров’я, з’ясовано рівень 

комп’ютеризації та інформатизації закладів охорони здоров’я в Україні. Також 

схарактеризовано сучасну структурну модель комунікацій в системі охорони 

здоров’я в Україні, визначено функції і переваги української інформаційно-

телекомунікаційної системи е-Health, здійснено аналіз упровадження та 

оптимальних технічних рішень автоматизованої медичної інформаційної 

системи закладу охорони здоров’я.

      Ключові слова: сфера охорони здоров’я,комунікаційна діяльність,

комп’ютеризація, інформатизація, сайт, соціальна реклама, електронна система

охорони здоров'я.

     In the master's work, the international experience of communication activities in

the healthcare sector was clarified and the practice of using information technologies 

in healthcare communications was analyzed, the site was analyzed as a means of 

supporting and developing a healthcare institution, social media advertising was 

analyzed, the level of computerization and informatization of healthcare facilities in 

Ukraine was clarified.The modern structural model of communications in the 

healthcare system in Ukraine was also characterized, the functions and advantages of 

the Ukrainian information and telecommunication system e-Health were determined, 

the implementation and optimal technical solutions of the automated medical 

information system of a healthcare institution were analyzed.

      Keywords: healthcare, communication, computerization, informatization, ebsite,

social advertising, electronic health system.

      


