
Преддипломная практика

Аннотация

1  «Преддипломная практика»  (практика)  является  частью цикла  нормативных дисциплин

ООП  специалиста по  направлению  подготовки  6.05010101  «Компьютерные  науки»  (за

специальностью 7.05010101 «Информационные управляющие системы   и    технологии»).

2.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  12 кредитов (ЕКТС),  360 часов.  Период

проведения практики с 01.09.2015г по 26.10.2015г. 

3. Практика реализовывалась Пустовит Витой Владимировной студенткой 6 курса,  гр. БС-

41  с кафедры Биомедицинской кибернетики факультета Биомедицинской инженерии  НТУУ

«КПИ» .

4.  Тема  практики:  «Анал  и  тич  еская   система  при  нятия    р  е  шен  ий   для    врача   терапевна

(фармаколог  и  ч  еск  ого   направления  )»

5.  Цель  и  задачи  практики: Провести  анализ  технических  средств  реализации  дипломной

работы  ;    проанализировать  необходимые данные для разработки  аналитической системы

принятия решений  ;   накопить данные для разработки баз данных аналитической системы.

6.  Результаты по теме практики: 

- Обработаны медицинские карточки пациентов

- приобретены навыки в анализе медицинской информации

- проведено практическое  применение  приобретенных  знаний  путем  создания  базы  с

рецептами лечения болезней с которыми обращаються к врачу терапевту

- реализовано базу данных в MS SQL 

- реализация поставленных задач

- разработки баз  ы данных рецептов лечения; 

- определения требований к будущей программе  ,

- уметь_анализировать медицинскую информацию, 

- владеть_навыками разработки баз данных.

7. Содержание отчета по практике: 

Вступление; 

Основная часть: 

Протокол диагностики и лечения; 

База самых распространенных диагнозов и рецептов их лечения; 

База медикаментов аптеки, что находится на теретории Ставищенской ЦРЛ;

 Программа  «Аналитическая  система  принятия  решений  врача  терапевта

(фармакологического направления)»;

 Интерфейс программы; 

Выводы; 

Список литературы.

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики: 

- дневник практики; 

- отчет на _22_ листах.

- ииллюстрационный материал (презентация) на  12 листах (слайдах).

- отзыв руководителя ДР;

- план публикаций и внедрения;



9. Сформированная тема дипломной работы в приказ: Информационная поисковая система

определения рекомендаций для врача терапевта (фармакологического направления)

10. Промежуточная аттестация  в форме дифференциального зачета.

11.  Ключевые  слова:  _МИС,    рецепт  ы  лечения,    информационно-поисковая  система,

фармакология, ИС в терапие, електронная карточка пациента. 

Преддипломна практика

Анотація

1  «Переддипломна  практика» (практика)  є  частиною  циклу  нормативних  дисциплін  ООП

спеціаліста за напрямком підготовки 6.05010101 «Комп'ютерні науки» (за спеціальністю

7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»).

2.  Загальна  трудомісткість  практики  становить  12 кредитів  (ЄКТС),  360 годин.  Період

проведення практики з 01.09.2015р по 26.10.2015р.

3. Практика реалізовувалася  Пустовіт Вітою Володимирівною студенткою  6 курсу, гр.  БС-

41с кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».

4.  Тема  практики:  «Аналітична  система  прийняття  рішень  для  лікаря  терапевна

(фармакологічного напрямку)»

5. Мета і завдання практики: Провести аналіз технічних засобів реалізації дипломної роботи;

проаналізувати  необхідні  дані  для  розробки  аналітичної  системи  прийняття  рішень;

накопичити дані для розробки баз даних аналітичної системи.

6. Результати по темі практики:

- Опрацьовано медичні картки пацієнтів

- Отримані навички в аналізі медичної інформації

-  Проведене  практичне  застосування  набутих  знань  шляхом  створення  бази  з  рецептами

лікування хвороб з якими звертаються до лікаря терапевта

- Реалізовано базу даних в MS SQL

- Реалізація поставлених завдань 

-   розробки бази даних рецептів лікування; 

-   визначення вимог для майбутньої програми,

- Вміти аналізувати медичну інформацію,

- Володіти навиками розробки баз данних.

7. Зміст звіту по практиці:

Вступ; 

Основна частина: 

Протокол діагностики та лікування; 

База найпоширеніших діагнозів і рецептів їх лікування; 

База ліків аптеки, що знаходиться на тереторії Ставищенської ЦРЛ; 

Програма «Аналітична система прийняття рішень для лікаря терапевта (фармакологічного

спрямування)»; 

Інтерфейс програми; 

Висновки; 



Список літератури.

8. По практиці надані документи контролю проходження практики:

- Щоденник практики;

- Звіт на _22_ аркушах.

- Ііллюстраціонний матеріал (презентація) на 12 аркушах (слайдах).

- Відгук керівника ДР;

- План публікацій та впровадження;

9.  Сформована  тема  дипломної  роботи  до  наказу:  Інформаційна  пошукова  система

визначення рекомендацій для лікаря терапевта (фармакологічного спрямування)

10. Проміжна атестація у формі диференціального заліку.

11.  Ключові  слова:  __МІС,  рецепти  лікування,  інформаційно-пошукова  система,

фармакологія, ІС в терапії, електронна картка пацієнта.

Undergraduate practice

Annotation

1.  "Pre-diploma practice"  (practice)  is  part  of  a  series  of  regulatory disciplines  OOP specialist

training  direction  6.05010101  "Computer  Science" (the  specialty  7.05010101  "Information

Control Systems and technologies").

2.  Total  labor  practice  is  12 credits  (ECTS),  360 hours.  Period  practices  from  01.09.2015  to

26.10.2015.

3.  Practice  implemented  by  Pustovit  Vita  Volodymyrivna student  of  6 year,  group  BS-41s of

Biomedical Cybernetics of Biomedical Engineering Faculty of NTUU "KPI".

4. Subject practices:  "Analytical decision-making system for   physician therapists   (pharmacological

direction)"

5. The purpose and objectives of the practice: To analyze the hardware implementation of the thesis;

analyze the necessary data for the development of analytical decision-making system; gather data

for the development of databases for analytical system.

6.  Results after practice:

- Processed medical cards of patients

- Learned skills in the analysis of medical information

-  Was  found practical  use of  acquired  knowledge  by  creating  a  database  with  the  recipes for

treatment of diseases treated by physician therapists;

-  Created a database in MS SQL

- Implementation of the tasks: 

- developing a database of treatment recipes; 

- defining the requirements for the future program,

 - Skills of analyzing medical information

- Skills of database development.

7. Contents of the report on the practice:

 Introduction;

 The main part: 

Diagnosis and treatment protocols; 



Datebase of the most common diagnoses and prescriptions to treat them; 

Database of medicines you can buy in pharmacy situated on Stavische hospital territory; 

The "analytical system of decision-making for physician therapists (pharmacological direction)";

The program's interface; 

Conclusions; 

Bibliography.
8. In practice, the documents provided for the control of practice:

- diary of practice;

- report on the 22 sheets.

- illustrative material (presentation) on 12 pages (slides).

- head of DW review;

- Publications plan

- an act of implementation;

9. Formed topic of the thesis in order: Information retrieval system defining guidelines for physician

therapist (pharmacological direction ).

10. Interim certification in the form of a differential offset.

11. Keywords:   MIS, treat  ment   recipes, information retrieval system, pharmacology, I  S in   therapy,

patient E-Card  .


