Що таке mHealth?
Для початку давайте розберемося, що таке mHealth (або мобільна охорона здоров'я),
оскільки напевно кожен розуміє під цим терміном щось своє. Це термін, що позначає
використання мобільних пристроїв і бездротових технологій в цілях медичної допомоги, а
також забезпечення здорового способу життя людини.
Найбільш знайомим для багатьох прикладом технологій mHealth є програми для
мобільних телефонів і планшетів, пов'язані з контролем фізичного стану (наприклад, ваги)
або фітнесом.
Весь сегмент мобільної охорони здоров'я можна умовно розділити на Med і Fit, тобто
медичний і фітнес-напрямок. І якщо з Fit все зрозуміло: знайшов в маркеті додаток,
встановив або купив гаджет і користуєшся - мінімум зовнішньої взаємодії, то з Med все
складніше. Тут на іншому кінці дроту повинен хтось бути: лікар, діагностичний центр або
клініка і давати зворотний зв'язок.

Сам термін Mobile Health (mHealth) ввів в ужиток в
2003 році англійський професор, академік Роберт
Істепаніян. Професор, визнаний провідним фахівцем і
першопрохідцем в області мобільної охорони
здоров'я, є науковим співробітником кількох
дослідних центрів вузів і компаній (наприклад,
Orange, Philips, Motorola) і провідним експертом в
області M2M (Machine-to-Machine, міжмашинної
взаємодії). Відомий тим, що розробив концепцію
нового рівня еволюції mHealth і ввів ще одне поняття
- 4G Health.

Список товарів цієї категорії включає:
• Трекери фізичної активності різного роду
(браслети, розумний одяг, навушники,
окуляри, і ін.);
• Спортивні часи;
• Носимі сенсори, пульсометри;
• Додатки для зазначених пристроїв і окремі
програми для контролю і управління власним
фізичним станом.
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Системи моніторингу: роботи серця,
тиску, глюкози, роботи мозку, сну і т.п .;
Багатопараметричні системи
моніторингу;
Системи віддаленої взаємодії з лікарем;
Носимі імплантанти які проковтуються,
сенсори різних життєвих показників;
Діагностичні системи і системи
швидкого аналізу (крові, слини, сечі,
дихання і т.п.);
Системи для догляду за літніми людьми,
хронічно хворими та дітьми;
Додатки для контролю здоров’я,
контрою вживання ліків, планування
лікування, навчаючі системи і т.д..

Що таке eHealth?
Ст. 2 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення» дає визначення новому терміну «електронна система охорони здоров’я» — це
інформаційно-телекомунікаційна система для управління медичною інформацією та
автоматизації ведення медичної звітності. На виконання закону постановою КМУ від
25 квітня 2018 р. № 411 затверджено порядок її функціонування.
До складу системи входить центральна база даних, власником якої є Національна
служба здоров’я України (далі – НСЗУ ), та медичні інформаційні системи (далі — МІС), що
забезпечують автоматизацію роботи суб’єктів господарювання медичної галузі — закладів
охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців (ФОП), які здійснюють медичну практику.
Між ними забезпечується обмін інформацією через відкритий програмний
інтерфейс (application programming interface — API).
Нагадаємо, що до розробки системи eHealth залучалися кошти урядів США та Канади,
а також міжнародних організацій USAID, Expert Deployment for Governance and Economic
Growth (EDGE), Світового банку та ін. Для створення проектного офісу МОЗ України та
постачальники МІС також підписали Меморандум щодо намірів співпраці у побудові
в Україні прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я.
Центральну базу даних адмініструє спеціально створене державне підприємство
«Електронне здоров’я», яке є власником знаку для товарів і послуг eZdorovya. Фактично, це
окремий бренд, який створено спеціально для розмежування проекту від його складової
частини.
За інформацією, розміщеною на сайті eHealth, наразі триває розробка медичної картки
пацієнта, електронного направлення, електронного рецепта та інших нових модулів.
Таким чином, eHealth — це складний проект, який в перспективі обіцяє пацієнтам
швидкий доступ до їх медичної інформації, а лікарям — зручність, відсутність потреби
в паперовому документообігу та чітку звітність.
Що таке Е-рецепт?
Електронізація, або діджиталайзинг, — термін, який нині поширюється серед
керівників медичних установ та організацій, торкнеться не лише роботи лікарень і лікарів,
але й пацієнтів, які найближчим часом отримуватимуть замість паперового рецепта його
цифровий аналог — е-рецепт.

18.04.2018 р. МОЗ видало наказ № 735, яким внесено зміни до наказу МОЗ від
15.07.2005 р. № 360, потрібні для подальшого впровадження електронного рецепта.
Нині вже передбачено можливість виписувати рецепти форми № 1 (ф-1) в електронній
формі. Відповідно, суб’єкти господарювання можуть самостійно прийняти рішення
про запровадження в установі е-рецепта. Для цього уповноважена особа повинна внести
до бази даних інформацію, що зазначена в рецепті ф-1, та накласти ЕЦП.
Як пояснює МОЗ, після цього е-рецепт потрапляє в електронну систему охорони здоров’я
та доступний для перегляду провізором, до якого звернеться пацієнт за виписаними ліками.
Для цього пацієнту надходитиме смс-повідомлення з номером рецепта на мобільний
телефон, зазначений у декларації про вибір лікаря. Разом з тим смс-повідомлення номера ерецепта — це додатковий сервіс, тож поки достеменно невідомо, що саме отримуватиме
пацієнт у разі, якщо він не попросить про таку послугу лікаря.

Що таке програма «Доступні ліки»?

Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з
незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання,

бронхіальна

астма,

діабет

2

типу

З 01 квітня 2019 року Національна служба здоров'я адмініструє урядову програму
реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» (далі - Програма). Програма була
впроваджена у 2017 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та
збільшення доступності ліків. Реімбурсація – це механізм відшкодування державою вартості
лікарських засобів. Сьогодні Програма працює для пацієнтів, які живуть з серцевосудинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом ІІ типу. До списку
ліків, які можна отримати за програмою, включено 254 лікарських засобів, 78 з яких можна
отримати безоплатно, інші ж - з незначною доплатою.

