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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Медична техніка” для студентів, 
які навчаються за напрямом “Менеджмент і адміністрування,” про-
фесійне спрямування “Медичний та фармацевтичний менеджмент”. 
Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення нав-
чальної дисципліни “Медична техніка” після опанування студентами 
знань з курсу “Основи менеджменту”, “Основи менеджменту охорони 
здоров’я” та передує вивченню навчальних курсів “Аналіз діяльності 
медичних закладів”, “Медичний та фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми нав-
чання та поєднує у собі робочу програму курсу, завдання та рекомен-
дації до виконання семестрової контрольної роботи.

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

Завдання навчальної дисципліни:
Завданням курсу “Медична техніка” є теоретична підготовка сту-

дентів з питань:
• розвитку медичної техніки;
• особливостей вітчизняного ринку медичної техніки;
• організації роботи з медичною технікою в 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 медичною технікою та 

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

нання;
а також набути практичних навичок та вмінь:
• визначення потреби у придбанні медичної техніки;
• вміння 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

Змістовий модуль І. Організація роботи з медичною
технікою в лікувально-профілактичних закладах

1 Медична техніка як фактор розвитку охорони здоров’я 
та ефективності надання медичної допомоги

2 Класифікація та основні характеристики методичних 
приладів

3 Організація роботи з медичною технікою в лікувально-
профілактичних закладах

4 Організація проведення конкурсів на закупівлю медичної 
техніки закладами охорони здоров’я за рахунок 
державних коштів

5 Основи логістичного управління постачанням медичною 
технікою та товарами медичного призначення

Змістовий модуль ІІ. Ринок медичної техніки
6 Споживчі ринки медичної техніки та товарів медичного 

призначення
7 Особливості міжнародного ринку медичної техніки 

та товарів медичного призначення
Змістовий модуль ІІІ. Галузі використання медичної 
техніки 

8 Медична техніка для функціональної діагностики
9 Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні 

системи
10 Рентгенодіагностичне обладнання
11 Ендоскопічне обладнання
12 Медична апаратура для стимуляції нервової та м’язової 

систем
13 Технічне обладнання стоматологічної лікарні
14 Медичне обладнання для лабораторій
15 Медичне обладнання загального призначення
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ЗМІСТ
дисципліни

“МЕДИЧНА ТЕХНІКА”

Змістовий модуль І. Організація роботи з медичною технікою 
в лікувально-профілактичних закладах

Тема 1. Медична техніка як фактор розвитку охорони 
здоров’я та ефективності надання медичної допомоги

Історія розвитку медичної техніки. Державна політика щодо 
забезпечення та підвищення якості медичного обслуговування на-
селення: забезпечення доступності та гарантованого забезпечення 
населення якісними виробами медичного призначення; сприяння 
науковому розвитку виробництва медичної техніки та збереженню 
науково-технічного потенціалу; підтримка вітчизняних виробників 
виробів медичного призначення.

Концептуальні засади розвитку медичної промисловості в Ук-
раїні. Шляхи переоснащення закладів охорони здоров’я новітньою 
медичною технікою.

Література [1; 5; 12; 13; 18]

Тема 2. Класифікація та основні характеристики медичних 
приладів

Компоненти медичної апаратури. Основні характеристики ме-
дичного приладу: діапазон вимірювання фізіологічних показників, 
чутливість, точність, зручність калібровки, стабільність, частотний 
діапазон, відсутність сторонніх небажаних сигналів (артефактів), 
простота використання, зручність для пацієнта, гарантія безпеки.

Загальна класифікація медичної техніки: медичні інструменти; 
шприци та голки всіх призначень; механічні апарати для діагностики 
та терапії; ендоскопічні прибори та апарати; стерилізаційне, дезін-
фекційне та дистиляційне обладнання; апарати для наркозу, штучно-
го дихання та кисневої терапії; обладнання для лікарських кабінетів 
та операційних залів; обладнання для стоматологічних кабінетів; 
електромедичні прилади та апарати; рентгенівські прилади та при-
належності; офтальмологічні апарати, прилади та окулярна оптика; 
прилади та інструментарій для обладнання медичних лабораторій; 
радіологічна діагностична і терапевтична техніка; ортопедичні виро-
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би; рентгенологічні трубки; пересувні медичні амбулаторії та лабора-
торії.

Література [9; 12; 15–37]

Тема 3. Організація роботи з медичною технікою 
в лікувально-профілактичних закладах

Загальні принципи організації роботи з медичною технікою: за-
гальні вимоги до приміщень, персоналу, медичної техніки.

Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-про-
філактичного закладу. Організація та проведення робіт з технічного 
обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслугову-
вання медичної техніки, ремонт. 

Метрологічний контроль медичної техніки. Організація навчання 
фахівців — інженерів медичної техніки, співробітників метрологіч-
них служб. Метрологічний контроль медичної техніки.

Загальні принципи фінансування робіт з технічного обслугову-
вання медичної техніки. Ефективність та якість забезпечення медич-
ною технікою ЛПЗ.

Література [6; 9; 11; 12; 25–27; 30; 37]

Тема 4. Організація проведення конкурсів на закупівлю
медичної техніки закладами охорони здоров’я
за рахунок бюджетних коштів

Нормативно-правова база про порядок організації та проведення 
конкурсів (тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та 
закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів. Положен-
ня про Постійний тендерний комітет МОЗ України. Головні функції, 
права та обов’язки Постійного тендерного комітету МОЗ України.

Загальні поняття про замовника, тендер, запрошення на тендер, 
тендерну документацію, попередню кваліфікацію претендентів, пре-
тендентів, конкурсний комітет, тендерну пропозицію, акцепт тен-
дерної пропозиції, 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 укладання 
договорів та перерахування коштів на їх оплату.

Конфіденційність інформації та комерційна таємниця.
Література [2–5]

Тема 5. Основи логістичного управління постачанням
медичною технікою та товарами медичного
призначення

Основи логістичного управління постачанням медичною технікою 
та товарами медичного призначення: інформаційна система забезпе-
чення та обслуговування медичної техніки; циклічність постачання; 
страхові запаси; якість послуг; утилізація відходів.

Формування логістичного підходу. Загальні принципи формуван-
ня логістичного підходу: мінімізація витрат на зберігання чи/і прид-
бання товарів медичного призначення; організація циклу замовлень; 
транспортні витрати. Поняття про концентрацію вартості медичної 
техніки; концентрації 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)

Література [9; 17; 21; 20]

Змістовий модуль ІІ. Ринок медичної техніки

Тема 6. Споживчі ринки медичної техніки та товарів
медичного призначення

Поняття про ринок медичної техніки та товарів медичного при-
значення. Характеристика процесу прийняття управлінського рі-
шення щодо покупки медичної техніки. Етапи прийняття рішення: 
визначення потреби; оцінка характеристик медичної техніки; пошук 
постачальників; запит пропозицій; оцінка варіантів; вибір постачаль-
ника; оформлення замовлення; оцінка ефективності роботи поста-
чальника.

Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медичної 
техніки та товарів медичного призначення державними закладами 
охорони здоров’я.

Аналіз ринку медичної техніки та товарів медичного призначен-
ня. Вимір поточної ринкової пропозиції медичної техніки та товарів 
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медичного призначення: оцінка загального ринкового попиту; оцінка 
регіонального та ринкового попиту; оцінка фактичного збуту та част-
ки ринку. 

Прогноз попиту на медичну техніку та 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 та вибір цільових ринків. Оцінка сегментів ринку. Марке-
тингові стратегії для сегментів ринку. 

Аналіз ринку медичної техніки на основі патентної статистики.
Література [7; 8; 13; 14; 20; 23; 31; 32; 36]

Тема 7. Особливості міжнародного ринку медичної техніки 
та товарів медичного призначення 

Міжнародний ринок медичної техніки: тенденції розвитку. Аналіз 
можливостей міжнародного ринку медичної техніки. Основні ком-
панії, які розробляють та виготовляють медичну техніку: “Бекон” 
(США); “Хьюллет-Пакард” (США); “Сіменс” (Німеччина); “Хеллі-
ге” (Німеччина); “Вікерс” (Англія); “Портекс” (Англія); “Томпсон” 
(Франція); “Компані де радіоложі” (Франція); “Тошіба” (Японія); 
“Н. Хондон” (Японія); “Штілле” (Швеція); “Елемма” (Швеція) та ін.

Представництва зарубіжних фірм — як суб’єкт міжнародного рин-
ку медичної техніки. Особливості діяльності представництв фірм, ви-
робників медичної техніки. Організація роботи представників фірм, 
виробників медичної техніки та товарів медичного призначення.

Представництва фірм виробників медичної техніки та товарів 
медичного призначення в Україні: АГФА (Бельгія); ГАМБРАМЕД 
МСП (Швеція); “Жуан-Київ” (Франція); “Сіменс Україна ДП” (Ні-
мечинна); “Солко Базель” (Швейцарія); “Філліпс/Тангенс Медицин 
технік”; “Еко-Мед-Пол” (Австрія) та ін.

Література [7; 10; 12; 14; 15; 23; 31; 33; 36]

Змістовий модуль ІІІ. Галузі використання медичної техніки

Тема 8. Медична техніка для функціональної діагностики 

Загальна характеристика та клінічне значення основних методів 
функціональної діагностики.

Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань. На-
прями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники. 

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

Література [10; 16; 17; 19; 26; 37]

Тема 9. Медична моніторна техніка. Моніторно-комп’ютерні 
системи

Моніторинг як засіб спостереження за станом пацієнта та пара-
метрами апаратури. Класифікація моніторів за галуззю використан-
ня: анестезіологічні монітори; вентиляційні монітори; приліжкові 
монітори. Класифікація моніторів за кількістю каналів: одноканаль-
ні монітори; 2–3-канальні монітори; багатофункціональні монітори. 
Поняття про комплексний (багатоканальний) моніторинг.

Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта. Комп-
лекси вимірювальної та обчислювальної техніки. Використання ме-
режевої 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-2301, Nihon Kohden (Японія); S-5 Da-
tex (Фінляндія), ARDUS PB-1000 (Швейцарія), GE США, Philips 
(Нідерланди).

Обладнання системи обробки даних в мережі інтраопераційних 
APM. 

Література [10; 12; 26; 35]

Тема 10. Рентгенодіагностичне обладнання

Еволюція приймачів рентгенівських зображень. Приймачі для 
рентгеноскопії. Приймачі для рентгенографії. Універсальні цифрові 
приймачі.

Стан парку рентгенодіагностичного обладнання в лікувально-
профілактичних закладах України. Групи рентгенодіагностичних 
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апаратів (РДА): стаціонарні діагностичні апарати; флюорографічні 
апарати; дентальні рентгенодіагностичні апарати; ортопантомогра-
фи; маммографічні РДА; пересувні (палатні) РДА. Загальні парамет-
ри ренгенівських плівкових флюорографів. Контроль РДА.

Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.
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 томографічного 
дослідження від традиційних методів рентгенівської діагностики. Кла-
сифікація томографічних методів дослідження. Ринок томографів.

Література [11; 14; 15; 24; 32; 33; 36]

Тема 11. Ендоскопічне обладнання

Ендоскопічна революція 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.

Гнучкі ендоскопи. Використання гнучких ендоскопів з метою 
діагностики захворювань. Сучасні тенденції удосконалення гнучких 
ендоскопів: зменшення розмірів зовнішнього діаметру; пристрої “ен-
доскоп в ендоскопі”; наявність ультразвукових датчиків в ендоскопі.

Ендоскопічні системи відеоспостережень.
Особливості ендоскопічного ринку в України; відсутність вітчиз-

няних виробників; лідерство німецьких компаній (“Карл Шторц”) на 
ринку жорстких ендоскопів; причини лідерства японських компаній 
“Олімпус” та “Фуджінон” на ринку гнучких ендоскопів та ендоскопіч-
них відеосистем; положення російських компаній на ендоскопічному 
ринку України. 

Характеристика покупців на ендоскопічному ринку України.
Схеми стимулювання продажів на ендоскопічному ринку Украї-

ни. Реклама ендоскопічного обладнання.
Прогноз на ендоскопічному ринку України.

Література [7; 12; 22; 23]

Тема 12. Медична апаратура для стимуляції нервової 
та м’язової систем

Електрокардіостимулятори: зовнішні стимулятори, які викорис-
товуються для стаціонарів, швидкої допомоги; для електрофізіоло-
гічних досліджень; стимулятори, які імплантуються (однокамерні, 
двокамерні, з телеметричними функціями та хвильовою адаптацією, 
автоматичним вибором порога стимуляції, з антитахікардіатичними 
функціями; кардіовертери-дефібрілятори; стимулятори для динаміч-
ної кардіоміопластики.

Електроміонейростимулятори: апарати для стимуляції сечового 
міхуря; апарати для стимуляції анального сфінктеру, м’язові, проти-
больові, нейром’язові стимулятори; стимулятори для комбінованих 
операцій при пошкодженні стовбура спинного мозку та післятранс-
плантації нейроцитів. 

Література [12; 16; 18]

Тема 13. Технічне обладнання стоматологічної лікарні

Склад комплекту 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 професійної 
гігієни, для зняття штучних коронок та мостоподібних протезів); 
електричні (для встановлення на них електричних мікро моторів та 
п’єзоелектричних скелерів. 

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

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

Література [8; 27; 30; 34]

Тема 14. Медичне обладнання для лабораторій

Лабораторна техніка: визначення, призначення. Загальні тенденції 
розвитку лабораторної техніки. Класифікація лабораторної техніки. 
Загальна лабораторна техніка. Спеціальна лабораторна техніка: апа-
ратура для мікробіологічних досліджень; апаратура для гістологічних 
досліджень; апаратура для імунологічних досліджень; апаратура для 
радіоізотопного та імуноферментного досліджень. Специфічна апа-
ратура для біохімічних досліджень.

Лабораторний посуд: посуд з хіміко-лабораторного скла; фарфо-
ровий посуд; посуд з пластмаси. 

Догляд за лабораторною технікою та посудом.
Література [9; 12]

Тема 15. Медичне обладнання загального призначення

Медичне обладнання загального призначення: функціональні 
ліжка, каталки, коляски, медичні меблі. Медичні меблі та обладнання 
для палат загального та спеціального призначення, обладнання для 
оснащення робочого місця медичного персоналу, обладнання та меб-
лі для лабораторій та аптек.

Провідні фірми-виробники загального медичного обладнання: 
Conti(Італія), Hill Rom (США).

Обладнання для спеціального догляду за новонародженими: ін-
кубатори для новонароджених (стаціонарні, транспортні, відкриті 
реанімаційні системи), неонатальні термоліжка, ліжка для новона-
роджених з неврологічною патологією, дитячі ліжка для опікових та 
спинальних хворих.

Провідні виробники обладнання для спеціального догляду за но-
вонародженими: Drager Medical AGP. Co (Німеччина), HILL ROM 
AiR. Shields (США).

Стерилізаційне обладнання: шафи сушильно-стерилізаційні; 
стерилізатори повітряні; стерилізатори парові (автоклави); 
коробки стерилізаційні (бікси); випромінювачі бактерицидні, інше 
обладнання. Призначення. Технічні характеристики. Провідні 
виробники.

Література [12; 26]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

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

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль знань 
студентів дисципліни “Медична техніка”, набутих під час самостійно-
го опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу 
діяльності конкретного закладу охорони здоров’я. Це має максималь-
но наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особ-
ливо важливим для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передба-
чене індивідуальне консультування, яке можна отримати на кафедрі 
менеджменту відповідно до графіка консультації та за телефоном 
490–95–25.

Варіант контрольної роботи студент вибирає самостійно. Бажа-
ним є наближення до місця роботи.

Загальні вимоги. Контрольна роботу слід виконувати на аркушах 
паперу А4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. 
Завдання виконується 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 вміння система-
тизувати матеріал і чітко викласти власні думки. Серед зазначених 
критеріїв оцінювання найбільш важливими є здатність до практич-
ного застосування знань в конкретних ситуаціях.
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Особлива увага звертається:
• на грунтовність відповіді на поставлене запитання;
• розуміння навчальної дисципліни;
• вміння коментувати наведені приклади;
• оформлення роботи.

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-

профілактичного закладу. 
3. Організація та проведення робіт з технічного обслуговування 

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

Варіант 2. Метрологічний контроль медичної техніки

1. Загальні принципи метрологічного контролю медичної техні-
ки.

2. Організація навчання фахівців — інженерів медичної техніки, 
співробітників метрологічних служб. 

3. Метрологічний контроль медичної техніки в лікувально-про-
філактичному закладі (за матеріалами ...).

Варіант 3. Управління тендерною процедурою на закупівлю 
медичної техніки

1. Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки 
установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджет-
них коштів. 

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

Варіант 4. Логістичне управління постачанням медичної техніки 
та товарів медичного призначення

1. Основи логістичного управління постачанням медичною техні-
кою та товарами медичного призначення.

2. Принципи формування логістичного підходу. Концентра-
ція вартості медичної техніки; концентрації ваги, здатність до 
пошкодження. 

3. Основні групи логістичного обслуговування під час продажу 
медичної техніки. 

4. Післяпродажне логістичне обслуговування (гарантійне обслу-
говування).

Варіант 5. Характеристика споживчого ринку медичної техніки 
та товарів медичного призначення

1. Ринок медичної техніки та товарів медичного призначення. 
2. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення 

щодо покупки медичної техніки. 
3. Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медич-

ної техніки та товарів медичного призначення державними за-
кладами охорони здоров’я.

Варіант 6. Медична техніка для функціональної діагностики 

1. Загальна характеристика та клінічне значення основних ме-
тодів функціональної діагностики.

2. Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань. 
Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні ви-
робники. 

3. 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 мережевої технології з організації комп’ютерного 

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

Варіант 8. Рентгенодіагностичне обладнання

1. Групи рентгенодіагностичного обладнання.
2. Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.
3. Організація роботи рентгенологічного відділення лікувально-

профілактичного закладу.
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Варіант 9. Ендоскопічне обладнання

1. Використання едоскопічної техніки при діагностиці та лікуван-
ні.

2. Особливості ендоскопічного ринку в України.
3. Характеристика роботи ендоскопічного кабінету.

Варіант 10. Технічне обладнання стоматологічної лікарні

1. Характеристика комплекту обладнання робочого місця стома-
толога. 

2. Механізовані інструменти та деталі стоматологічних устано-
вок. 

3. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засо-
би, що використовують на клінічному прийомі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Історія розвитку медичної техніки.
2. Державна політика щодо забезпечення доступності та гаранто-

ваного забезпечення населення якісними виробами медичного 
призначення.

3. Державна політика щодо сприяння науковому розвитку вироб-
ництва медичної техніки.

4. Розвиток медичної промисловості в Україні. 
5. Шляхи переоснащення закладів охорони здоров’я новітньою 

медичною технікою.
6. Компоненти медичної апаратури. 
7. Основні характеристики медичного приладу.
8. Класифікація медичної техніки.
9. Класифікація товарів медичного призначення.

10. Загальна класифікація та характеристика медичних інструмен-
тів. 

11. Загальна класифікація та характеристика механічних апаратів 
для діагностики та терапії.

12. Загальні принципи організації роботи з медичною технікою: за-
гальні вимоги до приміщень, персоналу, медичної техніки.

13. Організація технічного забезпечення діяльності лікувально-
профілактичного закладу. 

14. Організація та проведення робіт з технічного обслуговування 
медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування ме-
дичної техніки, ремонт. 

15. Метрологічний контроль медичної техніки.
16. Організація навчання фахівців — інженерів медичної техніки, 

співробітників метрологічних служб. 
17. Метрологічний контроль медичної техніки.
18. Загальні принципи фінансування робіт з технічного обслугову-

вання медичної техніки. 
19. Нормативно-правова база про порядок організації та проведен-

ня тендерів на закупівлю медичної техніки установами та за-
кладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів. 

20. Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України. 
21. Головні функції, права та обов’язки Постійного тендерного ко-

мітету МОЗ України.
22. Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки 

установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджет-
них коштів. 

23. Організаційна робота замовника. 
24. Оголошення про проведення конкурсу. 
25. Проведення попередньої кваліфікації претендентів. 
26. Тендерна документація. 
27. Подання тендерних пропозицій учасниками конкурсу. 
28. Оцінка і порівняння пропозицій претендентів. Визначення пе-

реможця конкурсу. 
29. Фінансування проведення конкурсів. 
30. Конфіденційність інформації та комерційна таємниця при про-

веденні тендерів.
31. Логістичне управління постачанням медичною технікою та то-

варами медичного призначення.
32. Загальні принципи формування логістичного підходу: мінімі-

зація витрат на зберігання чи/і придбання товарів медичного 
призначення; організація циклу замовлень; транспортні витра-
ти. 

33. Поняття про концентрацію вартості медичної техніки; концент-
рації ваги, здатність до пошкодження.

34. Основні групи логістичного обслуговування: передпродажні; 
робота з надання логістичних послуг під час продажу медичної 
техніки.
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35. Післяпродажне логістичне обслуговування (гарантійне обслу-
говування) медичної техніки.

36. Поняття про ринок медичної техніки та товарів медичного при-
значення. 

37. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення 
щодо покупки медичної техніки. 

38. Етапи прийняття рішення: визначення потреби; оцінка харак-
теристик медичної техніки; пошук постачальників; запит про-
позицій; оцінка варіантів; вибір постачальника; оформлення 
замовлення; оцінка ефективності роботи постачальника.

39. Основні фактори, які впливають на здійснення закупок медич-
ної техніки та товарів медичного призначення державними за-
кладами охорони здоров’я.

40. Аналіз ринку медичної техніки та товарів медичного призна-
чення.

41. Прогноз попиту на медичну техніку та товари медичного при-
значення.

42. Сегментування ринків медичної техніки. 
43. Оцінка та вибір цільових ринків медичної техніки.
44. Міжнародний ринок медичної техніки: тенденції розвитку. 
45. Аналіз можливостей міжнародного ринку медичної техніки. 
46. Основні компанії, які розробляють та виготовляють медичну 

техніку.
47. Представництва зарубіжних фірм як суб’єкт міжнародного 

ринку медичної техніки. 
48. Особливості діяльності представництв фірм, виробників ме-

дичної техніки. 
49. Організація роботи представників фірм, виробників медичної 

техніки та товарів медичного призначення.
50. Представництва фірм виробників медичної техніки та товарів 

медичного призначення в Україні. 
51. Ультразвукові сканери. Значення в діагностиці захворювань. 
52. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні ви-

робники.
53. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики та мож-

ливості сучасних електрокардіографів.
54. Моніторинг як засіб спостереження за станом пацієнта та пара-

метрами апаратури. 

55. Класифікація моніторів за галуззю використання: анестезіоло-
гічні монітори; вентиляційні монітори; приліжкові монітори. 

56. Класифікація моніторів за кількістю каналів: одноканальні 
монітори; 2–3-канальні монітори; багатофункціональні моніто-
ри. 

57. Поняття про комплексний (багатоканальний) моніторинг.
58. Комп’ютерні системи обробки даних щодо стану пацієнта. 
59. Використання мережевої технології з організації комп’ютерного 

забезпечення в анестезіології та реанімації. 
60. Провідні виробники медичної моніторної техніки. 
61. Еволюція приймачів рентгенівських зображень. Приймачі для 

рентгеноскопії. Приймачі для рентгенографії. Універсальні 
цифрові приймачі.

62. Стан парку рентгенодіагностичного обладнання в лікувально-
профілактичних закладах України. 

63. Групи рентгенодіагностичних апаратів. 
64. Загальні параметри ренгенівських плівкових флюорографів. 

Контроль РДА.
65. Рентгенографічні матеріали: світовий та вітчизняний ринок.
66. Маммографи. Ринок маммографів. 
67. Апаратура для цифрової рентгенографії. Апаратура для цифро-

вої флюорографії. Апаратура для цифрової маммографії. Авто-
матичні проявочні машини.

68. Рентгенівська комп’ютерна томографія. Ринок томографів.
69. Жорсткі ендоскопи.
70. Гнучкі ендоскопи. 
71. Ендоскопічні системи відеоспостережень.
72. Особливості ендоскопічного ринку в України.
73. Характеристика покупців на ендоскопічному ринку України.
74. Схеми стимулювання продажів на ендоскопічному ринку Ук-

раїни. Реклама ендоскопічного обладнання.
75. Комплект обладнання робочого місця стоматолога. 
76. Стоматологічні установки.
77. Технічні характеристики бормашин. Стаціонарні стоматологіч-

ні установки.
78. Ринок стаціонарних стоматологічних установок. Ринок порта-

тивних стоматологічних установок.
79. Стоматологічні крісла, їх характеристики. 
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80. Стоматологічний інструментарій, видаткові матеріали та засо-
би, що використовують на клінічному прийомі.

81. Загальні тенденції розвитку лабораторної техніки. 
82. Класифікація лабораторної техніки. 
83. Загальна лабораторна техніка. 
84. Спеціальна лабораторна техніка: апаратура для мікробіологіч-

них досліджень; апаратура для гістологічних досліджень; апара-
тура для імунологічних досліджень; апаратура для радіоізотоп-
ного та імуноферментного досліджень. Специфічна апаратура 
для біохімічних досліджень.

85. Лабораторний посуд. Догляд за лабораторною технікою та по-
судом.

86. Медичне обладнання загального призначення.
87. Медичні меблі та обладнання для палат загального та спеціаль-

ного призначення, обладнання для оснащення робочого місця 
медичного персоналу, обладнання та меблі для лабораторій та 
аптек.

88. Провідні фірми-виробники загального медичного обладнання: 
89. Обладнання для спеціального догляду за новонародженими.
90. Стерилізаційне обладнання.
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