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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 
з дисципліни “Медична техніка”  розроблені для студентів заочної 
форми навчання, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент ор-
ганізацій,” професійне спрямування “Медичний та фармацевтичний 
менеджмент”. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає 
вивчення навчальної дисципліни “Медична техніка” після опану-
вання студентами знань з курсів “Основи менеджменту”, “Основи 
менеджменту охорони здоров’я” та передує вивченню навчальних 
курсів “Аналіз діяльності медичних закладів”, “Медичний та фарма-
цевтичний менеджмент”, поєднує робочу програму курсу, завдання та 
рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

Мета курсу: формування уявлення про сучасну медичну техніку, 
напрями її розвитку, технічне обслуговування та перевірки, а також 
про види медичного обладнання, загальні принципи функціонування 
за призначенням та обслуговування.

Завдання дисципліни — теоретична підготовка студентів з питань:
• розвитку медичної техніки;
• особливостей вітчизняного ринку медичної техніки;
• організації роботи з медичною технікою у лікувально-профілак-

тичних закладах;
• реклами  медичної техніки та виробів медичного призначення;
• нормативних документів, що регламентують роботу з медичною 

технікою та товарами медичного призначення;
• логістичного управління постачанням медичної техніки і то-

варів медичного призначення;
• норм безпеки при роботі з медичною технікою;
• технічного обслуговування та метрологічної атестації облад-

нання;
набуття практичних навичок і вмінь:
• визначення потреби у придбанні медичної техніки;
• вести облікову документацію;
• оформлення тендерної документації на придбання медичної 

техніки.
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ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни 

“медИчНА  ТехНіКА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2
�

�

5

змістовий модуль і. організація роботи з медичною 
технікою у лікувально-профілактичних закладах
Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я 
Класифікація медичної техніки
Організація роботи з медичною технікою 
у лікувально-профілактичних закладах України
Організація проведення конкурсів на закупівлю медичної 
техніки
Основи логістичного управління постачанням медичної 
техніки

6

7

змістовий модуль іі. ринок медичної техніки
Споживчі ринки медичної техніки і товарів медичного 
призначення
Особливості міжнародного ринку медичної техніки 
і товарів медичного призначення

8
9

10
11

12
1�
1�

змістовий модуль ііі. Галузі використання медичної 
техніки
Медична техніка для функціональної діагностики
Рентгенодіагностичне обладнання
Ринок ендоскопічного обладнання
Медична апаратура для стимуляції нервової та м’язевої 
систем
Медичне обладнання загального призначення
Технічне обладнання стоматологічної лікарні
Медичне обладнання загального призначення

Разом годин: 81

Міжпредметні зв’язки
Курс “Медична техніка” для студентів зазначеного напряму є нор-

мативною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, передба-
чених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.
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Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та 
правової підготовки студентів, вивчення курсів “Медичний та фарма-
цевтичний менеджмент”, “Страхова медицина”, “Організаційно-пра-
вові засади в охороні здоров’я”.

Курс закладає фундамент для подальшого вивчення дисциплін, 
пов’язаних з галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалі-
зації.

Для заочної форми навчання навчальним планом передбачають-
ся тільки лекції та практичні заняття в обмеженій кількості. Основна 
форма вивчення дисципліни — самостійна робота.

самостійна робота з підготовки до семінарських занять
Основною метою семінарських занять з дисципліни  “Медична 

техніка” є закріплення теоретичних знань і набуття студентами нави-
чок аналізу і синтезу організаційно-управлінської інформації з метою 
прийняття ефективних управлінських рішень у сфері основної діяль-
ності підприємства.

Методикою проведення семінарських занять передбачено індиві-
дуальне і колективне розв’язання та обговорення конкретних ситуа-
цій, вирішення практичних завдань.

Проведенню кожного семінарського заняття передує поточний 
експрес-контроль знань з відповідної теми за загальноприйнятими 
методиками.

тематика семінарських занять
 1. Організація роботи з медичною технікою у лікувально-профілак-

тичних закладах України.
 2. Метрологічний контроль медичної техніки.
 �. Управління тендерною процедурою на закупівлю медичної техні-

ки.
 �. Логістичне управління постачанням медичної техніки та товарів 

медичного призначення.
 5. Характеристика споживчого ринку медичної техніки і товарів ме-

дичного призначення.
 6. Медична техніка для функціональної діагностики.
 7. Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні системи.
 8. Рентгенодіагностичне обладнання.
 9. Ендоскопічне обладнання.
 10. Технічне обладнання стоматологічної лікарні.
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змістовий модуль і.  організація роботи з медичною технікою 
у лікувально-профілактичних закладах

Тема 1. Організація роботи з медичною технікою 
у лікувально-профілактичних закладах України

питання для розгляду

 1. Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою.
 2. Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-про-

філактичного закладу.  
 �. Організація та проведення робіт з технічного обслуговування ме-

дичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної 
техніки, ремонт.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання

 При розкритті питань необхідно звернути увагу на те, що медична 
техніка є фактором розвитку охорони здоров’я та ефективності на-
дання медичної допомоги.

На сьогодні більшість фахівців сфери охорони здоров’я визнають, 
що незважаючи на ринкові умови господарювання, система охорони 
здоров’я практично залишається державною (радянського зразка).
Тому і державна політика щодо забезпечення та  підвищення якості 
медичного обслуговування населення різко відрізняється в гірший 
бік від такої у країнах з ринковою економікою. В Україні доступ на-
селення до медичних послуг з використанням високотехнологічної 
медичної техніки реалізується шляхом концентрації останньої в цен-
тралізованих державних діагностичних і реабілітаційних центрах.

При вивченні теми необхідно описати радянську модель науко-
во-технічного розвитку та виробництва медичної техніки. Одним із 
шляхів була диверсифікація вітчизняних підприємств військово-
промислового комплексу з метою створення конкурентоспроможних 
виробів медичного призначення.

Необхідно розкрити концептуальні засади розвитку медичної 
промисловості в Україні та шляхи переоснащення закладів охорони 
здоров’я новітньою медичною технікою.
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питання для самоконтролю

 1. Вироби медичного призначення.
 2. Концептуальні засади розвитку медичної промисловості в Ук-

раїні.
 �. Шляхи переоснащення ЛПЗ новітньою медичною технікою.
 �. Державна політика щодо підвищення якості медичного обслуго-

вування населення.

теми рефератів
 1. Історія розвитку медичної техніки.
 2. Державна політика щодо забезпечення та підвищення якості ме-

дичного обслуговування населення.
 �. Концептуальні засади розвитку медичної промисловості в Ук-

раїні.
 �. Шляхи переоснащення закладів охорони здоров’я новітньою ме-

дичною технікою.
 5. Міжнародний ринок медичної техніки: тенденції розвитку.
 6. Аналіз можливостей міжнародного ринку медичної техніки.
 7. Основні компанії, які розробляють і виготовляють медичну тех-

ніку.
 8. Представництва зарубіжних фірм як суб’єкт міжнародного ринку 

медичної техніки.
 9. Організація роботи представників фірм, виробників товарів ме-

дичного призначення.
Література [1; 5; 12; 1�; 18]

Тема 2. метрологічний контроль медичної техніки

питання для розгляду
 1 Загальні принципи метрологічного контролю медичної техніки.
 2. Організація навчання фахівців — інженерів медичної техніки, 

працівників метрологічних служб. 
 �. Метрологічний контроль медичної техніки у лікувально-про-

філактичному закладі.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання
При розкритті питань необхідно звернути увагу на основні харак-

теристики медичного приладу: діапазон вимірювання фізіологічних 
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показників, чутливість, точність, зручність калібровки, стабільність, 
частотний діапазон, відсутність сторонніх небажаних сигналів (ар-
тефактів), простота використання, зручність для пацієнта, гарантія 
безпеки.

Необхідно розкрити питання загальної класифікації медичної 
техніки: медичні інструменти; шприци та голки всіх призначень; ме-
ханічні апарати для діагностики та терапії; ендоскопічні  прибори та 
апарати; стерилізаційне, дезінфекційне та дистиляційне обладнання; 
апарати для наркозу, штучного дихання та кисневої терапії; облад-
нання для лікарських кабінетів та операційних залів; обладнання для 
стоматологічних кабінетів; електро-медичні прибори та апарати; рент- 
генівські прилади; офтальмологічні апарати, прибори та окулярна 
оптика; прибори та інструментарій для обладнання медичних лабо-
раторій; радіологічна діагностична  і терапевтична техніка; ортопе-
дичні вироби; рентгенологічні трубки; пересувні медичні амбулаторії 
та лабораторії.

питання для самоконтролю
 1. Загальна класифікація медичної техніки.
 2. Загальні принципи роботи з медичною технікою: вимоги до при-

міщень, персоналу, медичної техніки.
 �. Сервісне та технічне обслуговування медичної техніки.
 �. Метрологічний контроль медичної техніки.
 5. Ефективність та якість забезпечення медичною технікою ЛПЗ.

теми рефератів
 1. Загальні принципи організації роботи з медичною технікою.
 2. Організація технічного забезпечення діяльності ЛПЗ.
 �. Сервісне та технічне обслуговування медичної техніки.
 �. Метрологічний контроль медичної техніки.
 5. Ефективність та якість забезпечення медичною технікою ЛПЗ.

Література [6; 9; 11; 25; 27; �0; �7]

Тема 3. Управління тендерною процедурою на закупівлю 
медичної техніки

питання для розгляду
 1. Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки ус-

тановами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних 
коштів. 
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 2. Організаційна робота замовника.
 �. Тендерна пропозиція. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання
У роботі необхідно представити нормативно-правову базу про по-

рядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю 
медичної техніки установами та закладами охорони здоров’я за ра-
хунок бюджетних коштів. Положення про Постійний тендерний ко-
мітет МОЗ України. Головні функції, права та обов’язки Постійного 
тендерного комітету МОЗ України.

Загальні поняття про замовника, тендер, запрошення на тендер, 
про тендерну документацію, попередню кваліфікацію претендентів, 
конкурсний комітет, тендерну пропозицію, акцепт тендерної пропо-
зиції, експертну раду, експертну організацію.

Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки уста-
новами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів. 
Організаційна робота замовника. Оголошення про проведення кон-
курсу. Проведення попередньої кваліфікації претендентів. Тендерна 
документація. Подання тендерних пропозицій учасниками конкурсу. 
Оцінка і порівняння пропозицій претендентів. Визначення перемож-
ця конкурсу. Фінансування проведення конкурсів. Умови укладення 
договорів і перерахування коштів на їх оплату.

питання для самоконтролю
 1. Конфіденційність інформації та комерційна таємниця. 
 2. Нормативно-правова база про порядок проведення тендерів на 

закупівлю медичної техніки.
 �. Загальні поняття про тендер, замовника, тендерну документа-

цію.
 �. Проведення тендерів за рахунок бюджетних коштів.
 5. Визначення переможця конкурсу на закупівлю медичного облад-

нання.
 6. Умови укладення договорів і перерахування коштів на їх оплату.

теми рефератів
 1. Нормативно-правова база про порядок організації та проведення 

тендерів на закупівлю медичної техніки.
 2. Загальні поняття про замовника, тендер, тендерну документа-

цію.
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 �. Способи проведення тендерів.
 �. Умови укладення договорів та перерахування коштів на їх опла-

ту.
Література [2–6]

Тема 4. Логістичне управління постачанням медичної 
техніки і товарів медичного призначення

питання для розгляду
 1. Основи логістичного управління постачанням медичної техніки і 

товарів медичного призначення.
 2. Принципи формування логістичного підходу. Концентрація вар-

тості медичної техніки, концентрація ваги, здатність до пошкод-
ження. 

 �. Основні групи логістичного обслуговування під час продажу ме-
дичної техніки. 

 �. Післяпродажне логістичне обслуговування (гарантійне обслуго-
вування).

рекомендації щодо виконання
При розкритті теми необхідно звернути увагу на основи логістич-

ного управління постачанням медичної техніки і товарів медичного 
призначення: інформаційна система забезпечення та обслуговуван-
ня медичної техніки; циклічність постачання; страхові запаси; якість 
послуг; утилізація відходів.

Необхідно розглянути формування логістичного підходу. Загаль-
ні принципи формування логістичного підходу: мінімізація витрат 
на зберігання чи/і придбання товарів медичного призначення; ор-
ганізація циклу замовлень; транспортні витрати. Поняття про кон-
центрацію вартості медичної техніки, концентрація ваги, здатність до 
пошкодження.

Основні групи логістичного обслуговування: передпродажні; ро-
бота з надання логістичних послуг під час продажу медичної техніки; 
післяпродажне логістичне обслуговування (гарантійне обслугову-
вання).

питання для самоконтролю
 1. Формування логістичного підходу.
 2. Загальні принципи формування логістичного підходу (мініміза-

ція витрат на зберігання чи придбання товарів медичного призна-
чення). 
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 �. Загальні принципи формування логістичного підходу (організа-
ція циклу замовлень).

 �. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки.
 5. Гарантійне обслуговування медичної техніки.
 6. Поняття про ринок медичної техніки.
 7.  Етапи прийняття рішення.

теми рефератів
 1. Інформаційна система забезпечення та обслуговування медичної 

техніки.
 2. Циклічність постачання, страхові запаси, якість послуг, утиліза-

ція відходів.
 �. Формування логістичного підходу.
 �. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки.
 5. Основні групи логістичного обслуговування.

Література [7; 9; 20; 21]

Тема 5. характеристика споживчого ринку медичної техніки 
і товарів медичного призначення

питання для розгляду  
 1. Ринок медичної техніки і товарів медичного призначення.  
 2. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення 

щодо придбання медичної техніки. 
 �. Основні фактори, що впливають на закупівлю медичної техніки і 

товарів медичного призначення державними закладами охорони 
здоров’я.

рекомендації щодо виконання
При розкритті теми необхідно звернути увагу на поняття рин-

ку медичної техніки і товарів медичного призначення. Висвітлити 
характеристику процесу прийняття управлінського рішення щодо 
придбання медичної техніки. Етапи прийняття рішення: визначення 
потреби; оцінювання характеристик медичної техніки; пошук пос-
тачальників; запит пропозицій; оцінювання варіантів; вибір поста-
чальника; оформлення замовлення; оцінювання ефективності роботи 
постачальника.

Основні фактори, що впливають на закупівлю медичної техніки 
і товарів медичного призначення державними закладами охорони 
здоров’я.
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Провести аналіз ринку медичної техніки і товарів медичного при-
значення. Вимір поточної ринкової пропозиції медичної техніки і то-
варів медичного призначення: оцінювання загального ринкового по-
питу, регіонального та ринкового попиту, фактичного збуту та частки 
ринку. 

Прогноз попиту на медичну техніку і товари медичного призна-
чення: дослідження намірів покупців; узагальнення оцінок торгових 
представників; експертні оцінки; пробний маркетинг; аналіз часових 
рядів; випереджувальні індикатори; статистичний аналіз попиту; 
аналіз інформації.

Сегментування ринків медичної техніки. Рівні сегментування: 
сегментування споживчого ринку; сегментування ринків організова-
них споживачів; сегментування міжнародних ринків; багатофакторне 
сегментування. Загальні етапи сегментування ринку медичної техні-
ки. Ефективність сегментування.

Оцінка і вибір цільових ринків. Оцінка сегментів ринку. Марке-
тингові стратегії для сегментів ринку. 

Аналіз ринку медичної техніки на основі патентної статистики.

питання для самоконтролю

 1. Сегментування ринків медичної техніки.
 2. Оцінка і вибір цільових ринків.
 �. Аналіз ринку медичної техніки на основі патентної статистики.
 �. Міжнародний ринок медичної техніки.
 5. Основні компанії, які розробляють і виготовляють медичну тех-

ніку.
 6. Представництва зарубіжних фірм як суб’єкти міжнародного рин-

ку   медичної техніки.
 7. Організація роботи представників фірм, виробників медичної 

техніки і товарів медичного призначення.

теми рефератів

 1. Поняття про ринок медичної техніки. 
 2. Характеристика процесу прийняття управлінських рішень щодо 

закупівлі медичної техніки.
 �. Основні фактори, що впливають на закупівлю медичної техніки 

державними закладами охорони здоров’я.
 �. Аналіз ринку медичної техніки.
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 5. Прогноз попиту на медичну техніку і товари медичного призна-
чення.

 6. Сегментування ринків медичної техніки.
 7. Оцінка і вибір цільових ринків.

Література [8; 1�; 1�; 17; 20; 2�; �1; �2]

змістовий модуль іі. ринок медичної техніки

Тема 6. медична техніка для функціональної діагностики 

питання для розгляду
 1. Загальна характеристика та клінічне значення основних методів 

функціональної діагностики.
 2. Ультразвукові сканери. Значення їх у діагностиці захворювань. 

Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні вироб-
ники. 

 �. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та мож-
ливості сучасних електрокардіографів.

рекомендації щодо виконання
При розкритті теми необхідно звернути увагу на загальну харак-

теристику та клінічне значення основних методів функціональної 
діагностики.

Розглянути ультразвукові сканери. Значення їх у діагностиці за-
хворювань. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні 
виробники. 

Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та можли-
вості сучасних електрокардіографів.

питання для самоконтролю
 1. Електрокардіограф як засіб спостереження за станом пацієнта.
 2. Анестезіологічні монітори.
 �. Електрокардіографи палат інтенсивної терапії та відділень реані-

мації.
 �. Апарати для ультразвукових досліджень.

теми рефератів
 1. Загальна характеристика та клінічне значення основних методів 

функціональної діагностики.
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 2. Ультразвукові сканери. Значення їх у діагностиці захворювань. 
 �. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та мож-

ливості сучасних електрокардіографів.
Література [7; 10; 16; 19; 26; 27]

Тема 7. медична моніторна техніка. моніторно-комп’ютерні 
системи

питання для розгляду

 1. Комплекси вимірювальної та обчислювальної техніки. 
 2. Використання мережної технології з організації комп’ютерного 

забезпечення в анестезіології та реанімації. 
 �. Напрями розвитку систем комп’ютерного моніторингу.

рекомендації щодо виконання

При розкритті теми необхідно розглянути моніторинг як засіб 
спостереження за станом пацієнта та параметрами апаратури. Розгля-
нути класифікацію моніторів за галуззю використання: анестезіоло-
гічні монітори; вентиляційні монітори; приліжкові монітори, а також 
за кількістю каналів: одно-, дво- і триканальні монітори; багатофунк-
ціональні монітори. Поняття про комплексний (багатоканальний) 
моніторинг.

Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта. Ком-
плекси вимірювальної та обчислювальної техніки.  Використання 
мережної технології з організації комп’ютерного забезпечення в анес-
тезіології та реанімації. Напрями розвитку систем комп’ютерного 
моніторингу.

Провідні виробники медичної моніторної техніки: Life Scope 
BEDSIDE MONITORS DSM-2�01, “Nihon Kohden” (Японія); S-5 
“Datex” (Фінляндія), “ARDUS PB-1000”(Швейцарія), “GE” США,   
“Philips” (Нідерланди).

питання для самоконтролю

 1. Монітори палат інтенсивної терапії та відділень реанімації.
 2. Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта.
 �. Напрями розвитку систем комп’ютерного моніторингу.
 �. Провідні виробники медичної моніторної техніки.
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теми рефератів

 1. Обладнання системи обробки даних у мережі інтраопераційних 
APM. Моніторинг як засіб спостереження за станом пацієнта.

 2. Класифікація моніторів за галуззю використання.
 �. Класифікація моніторів за кількістю каналів.
 �. Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта.
 5. Провідні виробники медичної моніторної техніки.

Література [10; 12; 26; �5 ]

змістовий модуль ііі. Галузі використання медичної техніки

Тема 8. Рентгенодіагностичне обладнання

питання для розгляду
 1. Групи рентгенодіагностичного обладнання.
 2. Рентгенографічні матеріали: світовий і вітчизняний ринки.
 �. Організація роботи рентгенологічного відділення лікуваль- 

но-профілактичного закладу.
Еволюція приймачів рентгенівських зображень. Приймачі для 

рентгеноскопії. Приймачі для рентгенографії. Універсальні цифрові 
приймачі.

рекомендації щодо виконання
При розкритті теми необхідно розглянути стан парку рентге-

нодіагностичного обладнання у лікувально-профілактичних закладах 
України. Групи рентгенодіагностичних апаратів (РДА): стаціонарні 
діагностичні апарати;  флюорографічні апарати; дентальні рентге-
нодіагностичні апарати; ортопантомографи; маммографічні РДА; пе-
ресувні (палатні) РДА. Загальні параметри рентгенівських плівкових 
флюорографів. Контроль РДА.

Рентгенографічні матеріали: світовий і вітчизняний ринки.
Маммографи. Фізичні аспекти маммографії. Ринок маммографів. 

Системи маммографічного стереотаксісу та біопсії.
Апаратура для цифрової рентгенографії. Апаратура для цифрової 

флюорографії. Апаратура для цифрової маммографії. Автоматичні 
проявочні машина.

Рентгенівська комп’ютерна томографія. Історія розробки томо-
графічних методів дослідження. Відмітні особливості томографічно-
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го дослідження від традиційних методів рентгенівської діагностики. 
Класифікація томографічних методів дослідження. Ринок томогра-
фів.

питання для самоконтролю
 1. Приймачі для рентгеноскопії.
 2. Приймачі для рентгенографії.
 �. Універсальні цифрові приймачі.
 �. Рентгенографічні матеріали: світовий і вітчизняний ринки.
 5. Фізичні аспекти маммографії.
 6. Класифікація томографічних методів дослідження.

теми рефератів
 1. Еволюція приймачів рентгенівських зображень.
 2. Стан парку рентгенологічного обладнання в Україні.
 �. Рентгенографічні матеріали: світовий і вітчизняний ринки.
 �. Маммографи.
 5. Апаратура для цифрової флюорографії, рентгенографії, маммо-

графії.
 6. Рентгенівська комп’ютерна томографія.  

Література [11; 15; 2�; �2; ��; �6]

Тема 9. ендоскопічне обладнання

питання для розгляду
 1. Використання ендоскопічної техніки при діагностиці та лікуван-

ні.
 2. Особливості ендоскопічного ринку в України.
 �. Характеристика роботи ендоскопічного кабінету.

рекомендації щодо виконання
При висвітленні теми необхідно розглянути ендоскопічну рево-

люцію в медицині. Ендоскопи. 
Жорсткі ендоскопи: загальні характеристики; використання при 

хірургічному лікуванні в нейрохірургії, судинній, торакальній, аб-
домінальній хірургії.  Використання жорстких ендоскопів з метою 
діагностики в отоларингології, урології, ортопедії.
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питання для самоконтролю
 1. Загальна характеристика, використання жорстких ендоскопів.
 2. Загальна характеристика, використання гнучких ендоскопів.
 �. Реклама ендоскопічного обладнання.

теми рефератів
 1. Ендоскопічна революція в медицині.
 2. Жорсткі ендоскопи: характеристика, використання.
 �. Гнучкі ендоскопи: використання та удосконалення.
 �. Особливості ендоскопічного ринку в Україні.

Література [17; 22; 2�; �6; �7]

Тема 10.  Технічне обладнання стоматологічної лікарні

питання для розгляду
 1. Характеристика  комплекту обладнання робочого місця стомато-

лога. 
 2. Механізовані інструменти та деталі стоматологічних установок. 
 �. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, 

що використовують на клінічному прийомі.

рекомендації щодо виконання
При виконанні роботи необхідно звернути увагу на склад комп-

лекту обладнання робочого місця стоматолога. 
Стоматологічні установки: використання; складові. Класифіка-

ція стоматологічних установок: за способом розташування в кабінеті 
(стаціонарні, портативні); за кількістю обслуговуючого персоналу 
(лікарська,  для роботи лікаря та асистента); за способом кріплен-
ня шлангів для наконечників (з верхньою та нижньою подачею); за 
типом приводу (повітряні, з вбудованими повітряними мікромото-
рами, спеціального призначення: лазерні, для проведення ендодон-
тичних робіт, для пародонтологічних маніпуляцій, для професій-
ної гігієни, для зняття штучних коронок і мостоподібних протезів); 
електричні (для встановлення на них електричних мікромоторів і 
п’єзоелектричних скелерів. 

Технічні характеристики бормашин. Стаціонарні стоматологіч-
ні установки з жорсткою фіксацією до підлоги кабінету. Ринок ста-
ціонарних стоматологічних установок: “Гнатус” (Бразилія), “Хіран”, 
“Хірадент” (Словакія), “Практик” (Словакія), “Доктор” (Бразилія), 
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“Rerfomer” (США) “Лазер-TL”, “Планмека”(Фінляндія). Портативні 
стоматологічні установки. Ринок портативних стоматологічних уста-
новок: фірми “Медика” (Литва), “KaVo” (Німечинна).

Стоматологічні крісла. Види стоматологічних крісел. Вимоги. Ха-
рактеристики. Типи моторів для стоматологічних крісел.

Механізовані інструменти та деталі стоматологічних установок. 
Типи наконечників: турбінні; кутові; прямі; спеціальні. Робочі харак-
теристики наконечників.

Допоміжне обладнання, прибори та апарати: стілець для стома-
толога; стоматологічний компресор; гнатодінамометр; міотонометр; 
апарат для визначення центрального співвідношення щелеп; апарат 
для визначення життєздатності пульпи та періодонту; радіовізіограф; 
апарати апелслокатор, формотрон; апарат для фотополімеризації.

Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, 
що використовують на клінічному прийомі.

питання для самоконтролю
 1. Стоматологічні установки: використання; складові. 
 2. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, 

що використовують на клінічному прийомі.
 �. Медичні меблі та обладнання стоматологічного призначення. 

теми рефератів
 1. Склад комплекту обладнання робочого місця стоматолога. 
 2. Стоматологічні установки: використання; складові. 
 �. Класифікація стоматологічних установок.
 �. Характеристики бормашин. 
 5. Стоматологічні крісла. Види, вимоги, характеристики. 
 6. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, 

що використовують на клінічному прийомі.
Література [8; 27; �0; ��]

ПИТАННЯ  дЛЯ  ПідСУмКОВОГО 
КОНТРОЛЮ  ЗНАНЬ  СТУдеНТіВ 

 1. Історія розвитку медичної техніки.
 2. Обладнання медичного призначення.
 �. Концептуальні засади розвитку медичної промисловості в Ук-

раїні.
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 �. Шляхи переоснащення ЛПЗ новітньою медичною технікою.
 5. Лазерна техніка.
 6. Ультразвукова техніка.
 7. Державна політика щодо підвищення якості медичного обслуго-

вування населення.
 8. Загальна класифікація медичної техніки.
 9. Загальні принципи роботи з медичною технікою: вимоги до при-

міщень, персоналу, медичної техніки.
 10. Сервісне та технічне обслуговування медичної техніки.
 11. Метрологічний контроль медичної техніки.
 12. Ефективність та якість забезпечення медичною технікою ЛПЗ.
 1�. Нормативно-правова база про порядок проведення тендерів на 

закупівлю медичної техніки.
 1�. Загальні поняття про тендер, замовника, тендерну документа-

цію.
 15. Проведення тендерів за рахунок бюджетних коштів.
 16. Визначення переможця конкурсу на закупівлю медичного облад-

нання.
 17. Умови укладення договорів і перерахування коштів на їх оплату.
 18. Інформаційна система забезпечення та обслуговування медичної 

техніки.
 19. Страхові запаси, якість послуг, утилізація відходів.
 20. Формування логістичного підходу.
 21. Загальні принципи формування логістичного підходу (мініміза-

ція витрат на зберігання чи придбання товарів медичного призна-
чення). 

 22. Загальні принципи формування логістичного підходу (організа-
ція циклу замовлень).

 2�. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки.
 2�. Гарантійне обслуговування медичної техніки.
 25. Поняття про ринок медичної техніки.
 26. Етапи прийняття рішення щодо придбання медичної техніки.
 27. Аналіз ринку медичної техніки і товарів медичного призначення.
 28. Прогноз попиту на медичну техніку і товари медичного призна-

чення.
 29. Сегментування ринків медичної техніки.
 �0. Оцінка і вибір цільових ринків.
 �1. Аналіз ринку медичної техніки на основі патентної статистики.
 �2. Міжнародний ринок медичної техніки.
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 ��. Основні компанії, які розробляють і виготовляють медичну тех-
ніку.

 ��. Представництва зарубіжних фірм як суб’єкти міжнародного рин-
ку медичної техніки.

 �5. Організація роботи представників фірм, виробників медичної 
техніки і товарів медичного призначення.

 �6. Моніторинг як засіб спостереження за станом пацієнта.
 �7. Анестезіологічні монітори.
 �8. Монітори палат інтенсивної терапії та відділень реанімації.
 �9. Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта. На-

прями розвитку систем комп’ютерного моніторингу.
 �0. Провідні виробники медичної моніторної техніки.
 �1. Еволюція приймачів рентгенівських зображень.
 �2. Приймачі для рентгеноскопії.
 ��. Приймачі для рентгенографії.
 ��. Універсальні цифрові приймачі.
 �5. Рентгенографічні матеріали: світовий і вітчизняний ринки.
 �6. Фізичні аспекти маммографії.
 �7. Класифікація томографічних методів дослідження.
 �8. Ендоскопічна революція в медицині.
 �9. Загальна характеристика, використання жорстких ендоскопів.
 50. Загальна характеристика, використання гнучких ендоскопів.
 51. Реклама ендоскопічного обладнання.
 52. Електрокардіостимулятори: класифікація, використання.
 5�. Стоматологічні установки: використання, складові. 
 5�. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, 

що використовують на клінічному прийомі.
 55. Медичні меблі та обладнання для палат загального і спеціального 

призначення. 
 56. Обладнання і меблі для лабораторій та аптек.
 57. Обладнання  для   спеціального догляду за новонародженими.
 58. Провідні виробники обладнання для спеціального догляду за но-

вонародженими.
 59. Стерилізаційне обладнання: призначення, технічні характерис-

тики, провідні виробники.
 60. Оснащення стоматологічного кабінету.
 61. Ультразвукові  сканери.
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ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 
СТУдеНТАмИ  ЗАОчНОЇ  ФОРмИ  НАВчАННЯ

Контрольна робота з дисципліни “Медична техніка” виконуєть-
ся відповідно до навчального плану за спеціальністю “Менеджмент 
організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менедж-
мент”.

Головна мета контрольної роботи — рубіжний контроль знань з 
дисципліни “Медична техніка”, набутих під час самостійного опра-
цювання літератури, нормативно-правових актів та аналізу діяль-
ності конкретного закладу охорони здоров’я. Це має максимально 
наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що особливо 
важливе для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи перед-
бачене індивідуальне консультування, яке можна отримати на ка-
федрі менеджменту відповідно до графіка консультації та телефоном 
�90-95-25.

Загальні вимоги. Контрольна роботу слід виконувати на аркушах 
паперу А� державною мовою. Сторінки нумеруються. Завдання ви-
конується на основі аналізу діяльності закладу охорони здоров’я, де 
працює студент.

Оцінювання виконання завдання. Під час перевірки контрольної 
роботи викладач особливу увагу приділяє тому, як студент розуміє 
зміст навчальної дисципліни, його вміння пов’язати теоретичні знан-
ня з конкретним закладом охорони здоров’я, а також уміння система-
тизувати матеріал і чітко викласти власні думки. Серед зазначених 
критеріїв оцінювання найбільш важливими є здатність до практич-
ного застосування знань у конкретних ситуаціях.

Особливо увага звертається на:
• ґрунтовність відповіді на питання;
• розуміння навчальної дисципліни;
• вміння коментувати наведені приклади;
• оформлення роботи.
Варіант контрольної роботи студент вибирає самостійно. Бажа-

ним є наближення до місця роботи.
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ВАРіАНТИ  КОНТРОЛЬНИх  РОБіТ

варіант 1. організація роботи з медичною технікою
в лікувально-профілактичних закладах україни

 1. Загальні принципи організації роботи  з медичною технікою.
 2. Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-про-

філактичного закладу.  
 �. Організація і проведення робіт з технічного обслуговування ме-

дичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування медичної 
техніки, ремонт. 

варіант 2. Метрологічний контроль медичної техніки
 1. Загальні принципи метрологічного контролю медичної техніки.
 2. Організація навчання фахівців — інженерів медичної техніки, 

працівників метрологічних служб. 
 �. Метрологічний контроль медичної техніки у лікувально-про-

філактичному закладі (за матеріалами...).

варіант 3. управління тендерною процедурою на закупівлю
медичної техніки

 1. Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки ус-
тановами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних 
коштів. 

 2. Організаційна робота замовника.
 �. Тендерна пропозиція (за матеріалами...).

варіант 4. Логістичне управління постачанням медичної техніки 
і товарів медичного призначення

 1. Основи логістичного управління постачанням медичної техніки і 
товарів медичного призначення.

 2. Принципи формування логістичного підходу. Концентрація вар-
тості медичної техніки, концентрація ваги, здатність до пошкод-
ження. 

 �. Основні групи логістичного обслуговування під час продажу ме-
дичної техніки.

 �. Післяпродажне логістичне обслуговування (гарантійне обслуго-
вування).

варіант 5. характеристика споживчого ринку медичної техніки 
і товарів медичного призначення

 1. Ринок медичної техніки і товарів медичного призначення.  



2�

 2. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення 
щодо придбання медичної техніки. 

 �. Основні фактори, що впливають на закупівлю медичної техніки і 
товарів медичного призначення державними закладами охорони 
здоров’я.

варіант 6. Медична техніка для функціональної діагностики 
 1. Загальна характеристика та клінічне значення основних методів 

функціональної діагностики.
 2. Ультразвукові сканери. Значення їх у діагностиці захворювань. 

Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні вироб-
ники. 

 �. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та мож-
ливості сучасних електрокардіографів. 

варіант 7. Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні 
системи

 1. Комплекси вимірювальної та обчислювальної техніки. 
 2. Використання мережної технології з організації комп’ютерного 

забезпечення в анестезіології та реанімації. 
 �. Напрями розвитку систем комп’ютерного моніторингу.

варіант 8. рентгенодіагностичне обладнання
 1. Групи рентгенодіагностичного обладнання.
 2. Рентгенографічні матеріали: світовий і вітчизняний ринки.
 �. Організація роботи рентгенологічного відділення лікувально-

профілактичного закладу.

варіант 9. ендоскопічне обладнання
 1. Використання едоскопічної техніки при діагностиці та лікуванні.
 2. Особливості ендоскопічного ринку в України.
 �. Характеристика роботи ендоскопічного кабінету.

варіант 10. технічне обладнання стоматологічної лікарні
 1. Характеристика  комплекту обладнання робочого місця стомато-

лога. 
 2. Механізовані інструменти та деталі стоматологічних установок. 
 �. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засоби, 

що використовують на клінічному прийомі.
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Контрольна робота виконується на основі аналізу діяльності за-
кладу охорони здоров’я,  в якому працює студент, за розділами.

Вступна частина. Назва закладу охорони здоров’я, його спеціалі-
зація, організаційно-правова форма, вищий орган управління, місце 
знаходження, час і порядок утворення.

Медична техніка. Галузі використання медичної техніки. Експлу-
атація. Технічне обслуговування. Ремонт. Метрологічний контроль 
медичної апаратури.

Допоміжне обладнання та інструментарій.
Перспективи розвитку технічного забезпечення закладу охорони 

здоров’я.
Студент може запропонувати власний план аналізу технічного 

забезпечення закладу охорони здоров’я, який необхідно узгодити з 
викладачем.

індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота є формою позааудиторної 
роботи викладача і студента. Студент може отримати індивідуальні 
консультації у години, визначені викладачем і затверджені на засі-
данні кафедри менеджменту.

Отримати індивідуальні консультації студент може, за бажанням, 
при підготовці до:
 1) семінарських занять;
 2) практичних занять, які включають:

• додаткові пояснення щодо лекційного матеріалу;
• роз’яснення специфіки теоретичного матеріалу, який відведено 

на самостійне опрацювання;
• методики самостійної роботи з літературними джерелами;
• методики розв’язання ситуаційних і розрахунково-аналітичних 

задач;
 �) щодо поточного контролю знань студентів з окремих тем нав-

чальної дисципліни;
 �) модульного контролю.
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