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На сьогоднішній день в нашій державі вся інформація про перебіг лікування 

пацієнтів в лікарнях та встановлення поточного діагнозу зберігається в паперовому 

вигляді в реєстратурах і архівах. В електронному вигляді представлені в основному 

лише особисті дані пацієнтів (ПІП, місце проживання, вік і т.п.), інформація про лікарів 

і відділення. Актуальною задачею є створення програмного засобу, який би зміг 

автоматизувати облік пацієнтів лікарні, здійснювати аналіз їх симптомів та допомогти у 

встановленні діагнозу. Це значно спростило б пошук інформації, забезпечило економію 

паперу, робочого часу та місця. 

Метою даної роботи є розробка системи обліку пацієнтів Центру медичної 

санітарної допомоги, яка б могла зберігати і обробляти не тільки паспортні дані 

пацієнтів, а також інформацію про виявлені в них симптоми хвороби та поставлений 

лікарем діагноз. 

У рамках розв’язання поставленої задачі використано комбінований тип даних. 

Це дозволило зберігати необмежену кількість різної інформації і опрацьовувати її по 

полях. Також використано функції для введення, оновлення та запису інформації у базі 

даних (БД), зчитування інформації з БД, сортування даних, виведення результатів. 

Програма працює у трьох режимах. В першому режимі відбувається введення 

основних особистих даних пацієнтів, інформація про симптоми хвороби, які виявлені у 

пацієнта. Після чого встановлюється діагноз, сортуються дані і заносяться у БД. В 

другому режимі здійснюється доповнення даних поточними симптомами, які можуть 

бути виявлені під час обстеження, після чого знову встановлюється діагноз, додається 

до попереднього і знову сортуються дані і записуються у БД. В третьому режимі 

відбувається виведення результатів (особисті дані пацієнта, лікаря, поточні симптоми, 

діагноз). 

Впровадження розробленої системи обліку пацієнтів Центру медичної 

санітарної допомоги дозволить медичним закладам функціонувати більш ефективно, 

знизити кількість помилок і проблем в обслуговуванні, а також скоротити людські 

ресурси та час, що витрачається на ведення документації. 


