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Анотація 
Проведено аналіз визначення ефективності впровадження медичних інформаційних систем і технологій, 

визначено основні проблеми які впливають на визначення ефективності, запропонований метод для визначення 
загальної ефективності медичних інформаційних систем і технологій. 
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Abstract 
The analysis determine the effectiveness of implementation of health information systems and technologies, the main 

problems affecting the determination of effectiveness, the proposed method to determine the overall effectiveness of 
health information systems and technologies. 
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Вступ  

Ефективність в системі охорони здоров’я передбачає ступінь досягнення конкретних результатів. 
При цьому поняття ефективності в цій галузі не може бути ототожнено з загальноекономічною кате-
горією ефективності. Ефективність впровадження медичних інформаційних систем і технологій ви-
мірюється сукупністю показників, кожний з яких характеризує певну сторону процесу медичної дія-
льності. Стосовно охорони здоров’я використовують такі типи ефективності: соціальну, медичну, 
економічну, які можуть бути оцінені як кожна окремо, так і у сукупності. 

 
Основний текст 

Для визначення загальної ефективності медичних інформаційних систем і технологій необхідно 
оцінити в сукупності соціальну, медичну та економічну ефективність. Більше того, оскільки дані кри-
терії оцінки є загальноприйнятими, вони дають можливість проводити порівняльний аналіз існуючих 
систем та технологій з тими, що розробляються і проектуються. 

Медична ефективність розраховується за формулою [1]: 
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де Мр – число випадків досягнення бажаного результату; М – загальне число випадків, які оціню-

вались. 
Соціальна ефективність розраховується за формулою [1]: 
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де Nр – число випадків задоволеності користувача при використанні певної інформаційної системи 

чи технології; N – загальна кількість випадків, які оцінювались.  
Економічна ефективність розраховується за формулою: 
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де ЕЕ – економічний ефект (вигода), отриманий від впровадження конкретної медичної інформа-
ційної систем або технологій; ЕВ – економічні витрати на виготовлення та впровадження конкретної 
медичної інформаційної систем або технологій. 

Загальний коефіцієнт ефективності в даному випадку, медичної інформаційної систем або техно-
логій, буде визначатися за формулою [2]: 
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При цьому діапазони критеріїв будуть змінюватись від 0 (повністю не ефективно) до 1 (максима-

льне значення ефективності). 
 

Висновки 

Для коректної оцінки ефективності впровадження медичних інформаційних систем та технологій 
необхідний комплексний підхід, велика кількість даних для аналізу за значний проміжок часу, а та-
кож звести до мінімуму вплив сторонніх факторів при оцінці. 
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