
 

 

Медичні інформаційні системи. 

ПІБ:    

Група:    

Дата: 
 

 

   Варіант 1 

 

1. Що таке МІС? 

а) медична інтелектуальна система; б) медична інформаційна система; 
 

в) міжнародна інформаційна система; г) міжнародна інтелектуальна система; 
 

д) медична інтегрована структура. 
 

2. Структуру медичної інформатики формують такі розділи: 
 

а) інформатика та внутрішня медицина; б) загальна інформатика та інформаційні 

технології в медицині; 
 

в) базова інформатика та ІТ в медицині; г) базова інформатика та інформатика 

медичної галузі; 

д) інформаційні та статистичні технології в 

медицині. 

 
3. До якої сфери інформаційних технологій можна віднести медичні експертні 

системи? 

а) системи штучного інтелекту; б) ОС; 
 

в) системи обробки текстів; г) системи обробки табличних даних; 
 

д) МІС. 

 
4. Діагностичні системи певною мірою моделюють процеси мислення лікаря під 

час: 

а) встановлення діагнозу; б) вибору методу лікування; 
 

в) проведення обстеження за допомогою 

візуальних апаратів; 

г) проведення операції; 

д) усі відповіді вірні 

 
5. У сфері створення бази знань для експертних систем медицину називають 

неконкретнорю наукою. Порівняно з якими науками це визначення правомірне: 

а) точними (математикою, фізикою, 

астрономією); 

б) гуманітарними (лінгвістикою, 

мовознавством); 

в) філософськими (філософією, соціологією, 

політологією) 

г) усі відповіді вірні 

д) усі відповіді не вірні 



6. Чи властиві експертним системам такі здібності мислення, притаманні 

людині, зокрема медичному фахівцю, як: 

а) інтуїція; б) досвід; 
 

в) уява; г) етична пам’ять; 
 

д) асоціативна пам’ять. 

 
7. Із перерахованих переваг обрати ту, яка не відноситься до скринінгових 

діагностичних систем: 

а) ефективність; б) повна заміна процесу профогляду; 
 

в) одержання інформації про стан лише 

одного пацієнта; 

г) економія часу; 

д) використання високовартісної апаратури. 

 
8. До якого типу МІС відносяться скринінги? 

а) МІС базового рівня; б) МІС державного рівня; 
 

в) МІС рівня закладу; г) МІС територіального рівня; 
 

д) виступають окремим блоком. 
 

9. У яких галузях медицини застосовуються скринінги? 
 

а) невідкладні стани; б) загрозливі стани; 
 

в) профогляд; г) диспансер; 
 

д) усі відповіді вірні 

 

10. Мета проведення діагностування : 

а) вказати на «потенційно слабкі» місця в 

організмі пацієнта для попередження 

захворювання, яке з часом може розвитися; 

 

 
б) виявити захворювання на ранніх стадіях 

розвитку; 

в) оцінити шлях оздоровлення; г) скринінгове дослідження організму; 
 

д) формування здорового мислення щодо 

діагностичних процедур. 



11. Що таке діагностичні програми (в медицині)? 
 

а) це набір спеціалізованих програм для 

визначення наявності технічної неполадки; 

б) програми, призначені для виявлення та 

знешкодження вірусів в організмі людини; 

в) програми, призначені для виявлення та 

знешкодження вірусів у комп’ютері; 

г) на бір спеціалізованих програм і процедур, 

що призначені для організації процесу 

лікування пацієнтів; 

д) це набір спеціалізованих діагностичних 

процедур для визначення наявності чи 

відсутності захворювання, які характерні 

для діагностичної системи організму. 

 

12. МІС – це 

а) ППЗ, призначене для керування різними 

процесами в охороні здоров’я, включаючи 

медичні апаратні засоби; 

 

 
б) це спеціалізоване ППЗ, призначене для 

вирішення медичних завдань; 

в) це набір кількох програмних продуктів, 

об’єднаних в єдиний зручний інструмент; 

г) відділ статистики в управлінні збирання 

інформації. 

д) відділ ЛПЗ, що відповідає за зв'язок з 

засобами масової інформації. 

 
13. Що таке АРМ? 

 

а) кабінет прийому лікаря; б) кабінет для обстеження; 
 

в) пакет прикладних програм для визначеного 

спеціаліста; 

г) комплект довідкової літератури; 

д) набір інструкцій і правил по використанню 

комп’ютера. 

 

14. До МПКС належать: 

а) медичні прилади, обладнання, 

вимірювальна техніка; 

 

 
б) ПК, спеціальне ППЗ; 

в) телетехніка, засоби зв’язку; г) скринінгові, експерні системи; 
 

д) MS Office.



 

 

Медичні інформаційні системи. 

ПІБ:    

Група:    

Дата: 
 

 

   Варіант 2 
 
 

1. Залежно від виду розв'язуваних задач, МІС можна розділити на такі групи: 
 

а) інформаційно-довідкові б) інформаційно-логічні 
 

в) керуючі або автоматизовані системи 

управління 

г) арм 

 

2. ЕСОЗ це: 
 

а) електронна система охорони здоров'я б) ефективна система обліку закладів 
 

в) електронна система обліку закладів г) електронна система обліку здоров'я 

 

3. Епізод — це ... 
 
 

а) факт звернення пацієнта до закладу 

охорони здоров'я 

б) період від першого звернення до останньої 

взаємодії за одним діагнозом 

в) період від першого звернення до останньої 

взаємодії за декількома діагнозами 

г) немає вірної відмовіді 

 

4. Новий епізод створюється: 
 

а) При першому зверненні пацієнта б) При новому випадку нехронічного 

захворювання 
 

в) При зміні закладу г) При госпіталізації 
 

д) При створенні виписки пацієнта е) При ускладненнях 

 

5. Новий епізод НЕ створюється у наступних випадках: 
 

а) Усі відповіді вірні б) При ускладненні захворювання за епізодом 
 

в) Якщо вже є епізод з активним статусом, що 

стосується даної проблеми 

г) При повторних зверненнях в процесі 

лікування одного захворювання 

 

6. Закриття епізоду відбувається: 
 

а) при зміні закладу б) Під час виписки зі стаціонару 
 

в) Коли проблема пацієнта вирішена г) Після надання електронних направлень 
 

д) Після візиту пацієнта 



7. Прийом (візит, звернення) — це 
 

а) контакт пацієнта з медичним працівником б)  контакт пацієнта з медичним закладом 
 

в) усі відповіді вірні 

 

8. В рамках прийому можуть створюватись наступні медичні записи: 
 
 

а) Взаємодія б) Діагностичний звіт 
 

в) Обстеження г) Процедура 
 

д) Направлення е) Рецепт 
 

є) усі відповіді вірні 

 

9. Взаємодія — це... 
 

а) факт звернення пацієнта до ЗОЗ б) процедура назначена пацієнту 
 

в) блок інформації, що містить причини 

звернення, діагнози та дії 

г) немає вірної відповіді 

 

10. Доповніть визначення: 

Кожна взаємодія .. 

а) має бути привязана до всіх активних 

епізодів 

 
 
 

б) може буди створена без епізоду 

в) має бути привязана до епізоду г) може бути створена для кількох активних 

епізодів 

 

11. Діагностичний звіт — це.. 
 

а) направлення на проведення діагностики 

або лабораторних досліджень 

 

 
б) епізод створений в лабораторії або 

діагностичному центрі 

в) жодне з тверджень не вірно г) вид медичних записів, які відображають 

результати проведеної діагностики або 

лабораторних досліджень 

 

12. Оберіть найбільш правильне продовження фрази: "Якщо лікарю необхідно виписати направлення на 

декілька послуг,то... 

а) створюється групове направлення на всі 

необхідні послуги. 

б) після закриття попередього направлення 

пацієнт зможе звернутись за наступною 

послугою. 

в) створюється окреме направлення на кожну 

послугу. 



13. В якому випадку діагностичний звіт подається як окремий документ (тобто без створення епізоду та 

опису взаємодії)? 

а) У разі виписки зі стаціонару. б) Якщо пацієнт прийшов на діагностику, 

проведення таких процедур не передбачає 

встановлення діагнозу та роботи над 

вирішенням скарги пацієнта. Прикладом 

такої ситуації є лабораторні дослідження. 

в) У випадку самозвернення пацієнта г) Якщо у пацієнта є страховий поліс. 

 

14. Пацієнт звернувся до лікаря у зв’язку з ГРВІ а також одночасно із загостренням хронічного гастриту. 

Скільки Епізодів медичної допомоги задіяно під час цього візиту? 

а) Усе пишемо в один епізод б) Створюємо одну взаємодію у Епізоді “ГРВІ” 

і одну взаємодію у Епізоді “Гастрит” 



 

 

Медичні інформаційні системи.  

ПІБ:    

Група:    

Дата: 
 

 

   Варіант 3 
 
 

1. Як правило, у медичних документах фіксуються: 
 

а) паспортно-демографічні дані б) дані про структуру і функцію медичних 

закладів 
 

в) статистично-управлінські дані г) планові показники, дані про господарську і 

бухгалтерську діяльність медичних 

закладів 

д) етнографічні дані е) картографічні дані 

 

2. Уніфікація - це 
 

а) підготовка документу за допомогою 

текстового редактора 

 

 
б) друк документа 

в) скорочення числа видів об'єктів однакового 

функціонального призначення 

г) приведення до одноманітності, до єдиної 

форми або системи 

 

3. До системного програмного забезпечення відносяться: 
 

а) Операційні системи б) Системи програмування 
 

в) Сервісні програми г) Прикладні програми загального 

призначення 

д) Прикладні про грами спеціального 

призначення 

 
4. До прикладного програмного забезпечення відносяться: 

 

а) Прикладні програми загального 

призначення 

б) Сервісні програми 

в) Системи програмування г) Операційні системи 
 

д) прикладні програми спеціального 

призначення 

 

5. Епізод — це ... 
 

а) період від першого звернення до останньої 

взаємодії за одним діагнозом 

 

 
б) факт звернення пацієнта до закладу 

охорони здоров'я 

в) немає вірної відмовіді г) період від першого звернення до останньої 

взаємодії за декількома діагнозами 



6. Закриття епізоду відбувається: 
 

а) при зміні закладу б) Коли проблема пацієнта вирішена 
 

в) Після візиту пацієнта г) Під час виписки зі стаціонару 
 

д) Після надання електронних направлень 

 

7. Діагностичний звіт — це.. 
 

а) направлення на проведення діагностики 

або лабораторних досліджень 

 

 
б) жодне з тверджень не вірно 

в) епізод створений в лабораторії або 

діагностичному центрі 

г) вид медичних записів, які відображають 

результати проведеної діагностики або 

лабораторних досліджень 

 

8. Діагностичні системи певною мірою моделюють процеси мислення лікаря під час: 
 

а) встановлення діагнозу; б) проведення обстеження за допомогою 

візуальних апаратів; 

в) усі відповіді вірні г) вибору методу лікування 
 

д) проведення операції; 
 

9. МІС класифікуються за наступними рівнями: 
 

а) базового рівня б) равня ЛПУ 
 

в) теріторіального та державного рівня г) опціонального рівня 
 

д) функціонального рівня 
 

10. Передача сигналу відбувається за допомогою наступних типів зв'язку: 
 

а) телефоний зв'язок б) електрони зв'язок поза комп'ютером 
 

в) мовлення г) нейросигнали 
 

д) імунна система е) травна система 
 

є) усі варіанти 
 

11. Типи технологій у телемедецині: 
 

а) телеконсультація б) інтерактивне телебачення 
 

в) інструктаж г) моніторинг 
 

д) усі відповіді 

 

12. Робоча станція це - ... 
 

а) сукупність апаратних пристроїв б) програмно-апаратний комплекс 
 

в) телерадіо передавачі г) пакет прикладних програм 



13. Головні сфери використання експертних систем: 
 

а) невідкладні, загрозливі стани б) дефіцит часу 
 

в) мала клінічна симтоматика г) швидкі темпи розвитку захворювання 
 

д) усі відповіді вірні 
 

14. Головні учасники створення медичних інформаційних систем 
 

а) Лікар б) Математик 
 

в) Програміст г) технічний спеціаліст 
 

д) медична сестра е) жодна відповідь не вірна 


