Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
_________________ _____ Європейського Союзу______________________
Назва проекту
Розвиток регіональної ефективності надання медичних
регіонального розвитк послуг для внутрішньо переміщених осіб
Ініціатор проекту

Замовник проекту (у
разі наявності)
Програма
регіонального розвитк

Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитк
на період до 2020 рок>
якому відповідає
проект

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту
з державного бюджет}
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Міністерство освіти і науки України, ЄДРПОУ
38621185,
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, ЄДРПОУ 02070944,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Загальноукраїнська солідарність
Напрям 4.3. Інтеграція вимушених переселенців
Сільський розвиток
Напрям 4.2. «Підвищення якості життя у сільській
місцевості»
2. Забезпечення розвитку людських ресурсів
Створення умов для загального підвищення соціальних
стандартів, якості життя населення, створення умов для
формування здорового населення, підвищення
доступності та ефективності медичного обслуговування
населення незалежно від місця проживання, вирішення
нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб у
регіонах України
Рівненська область, місто Рівне

24 місяця
7 250 000 грн
Разом

1 рік

7 250 000 грн

3 625 000 грн 3 625 000 гр

2 рік

Загальна ціль проекту - Створення електронних сервісії
у медичній сфері шляхом впровадження комплексної
автоматизованої медичної системи обліку, що
орієнтована на максимальне задоволення потреб
мешканців регіону у сфері медицини, забезпечення
кожній людині зручності користування електронними
сервісами медичної інформаційної системи.
Конкретні цілі проекту:
Ціль 1. Покращення ефективності функціонування та
взаємодії підрозділів медичного закладу. Ціль

Цільові групи проекту
та кінцеві бенефіціари
проекту
Очікувані результати
проекту

Економічна та/або
бюджетна ефективній
реалізації проекту

Інші економічні вигод
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

2. Підвищення якості та доступності медичного
обслуговування населення. Ціль 3. Підвищення рівня
кваліфікації медичних працівників
Цільовою групою проекту є населення Рівненської
області.
Кінцеві бенефіціари проекту - медична установа
(Рівненська обласна лікарня).
Результат 1.1. Розробка інформаційної системи.
Результат 1.2. Автоматизація документообігу.
Результат 1.3. Економія часу медичного персоналу
Результат 1.4. Підвищення ефективності роботи
медичного закладу
Результат 2.1. Якісне планування робочого часу та
завантаження лікарів, усунення черг в медичних
закладах
Результат 2.2. Підвищення культури та рівня
обслуговування пацієнтів
Результат 2.3. Зростання доступності медичного
обслуговування
Результат 2.4. Прискорення встановлення діагнозу
Результат 2.5. Зменшення кількості медичних помилок
Результат 3.1. Підвищення рівня кваліфікації медичного
персоналу
Результат 3.2 забезпечення інформованості громади
щодо наявності ліків і прозорості їх розподілу та
використання
Протягом 2015-2017 років в Україні було здійснено чер(
систему «Рго7огго» закупівель програмного
забезпечення, що пов’язано лише з автоматизацією
роботи реєстратур поліклінік, на суму 12538000 грн. Це
лише 12% від потрібної кількості в цілому по Україні.
Безкоштовне розповсюдження результатів проекту в
інших регіонах надасть державі можливість заощадити
значну кількість бюджетних коштів
Створення медичної інформаційної системи є
інструментом для визначення і планування усіх ресурсії
медичного закладу, які необхідні для ведення
лікувально-діагностичної, адміністративногосподарської, фінансової, сервісної діяльності та облію
в процесі надання медичних послуг
Отримання населенням якісної та своєчасної лікувально
профілактичної допомоги; доступу до персональної та
публічної медичної інформації; можливості контролю
відповідності обраного лікування стандартам надання
медичної допомоги
Вид діяльності 1.1.1. Розробка та впровадження
програмного забезпечення
Вид діяльності 1.2.1. Автоматизація документообігу
Вид діяльності 1.3.1. Створення реєстру медичної
документації
Вид діяльності 1.4.1. Інтеграція підрозділів медичного

закладу завдяки розвитку серверних технологій
Вид діяльності 2.1.1. Впровадження програми
"Електронна медична карта пацієнта", впровадження
програми "Електронна реєстратура"
Вид діяльності 2.2.1. Спільний доступ лікарів та
пацієнтів до медичних даних
Вид діяльності 2.3.1. Створення мобільного додатку веб
клієнт
Вид діяльності 2.4.1. Впровадження телемедичної *
підсистеми для надання дистанційних медичних відео
консультацій та організації оперативної взаємодії
лікарів-фахівців різних спеціальностей
Вид діяльності 2.5.1. Створення центру обробки
аналітичної та статистичної інформації закладу
Вид діяльності 3.1.1. Проведення навчання медичного
персоналу
Вид діяльності 3.2.1. Створення інформаційного вебпорталу закладу
Актуальність проекту: На регіональному на місцевому рівнях спостерігається
обґрунтування
низький рівень інформатизації, впровадження послуг енеобхідності,
НеаІґЬ. Зокрема, аналіз стану інформаційних послуг у
соціально-економічно' медичній галузі Рівненської області показав, що стан
спрямованості та
технічного обладнання, наявності ліцензійного
реалістичності
забезпечення та інформаційно-телекомунікаційних
виконання проекту
мереж, систем в закладах охорони здоров’я області на
даний час є вкрай незадовільним. Проблема, на
вирішення якої спрямований проект —це низький рівень
інформатизації медицини та відповідно низька її
ефективність. Цільовою групою є населення регіону,
завдяки впровадженню системи якість та ефективність
медичного обслуговування якого підвищиться.
Спроможність
Київський національний університет імені Тараса
забезпечити стійкий Шевченка має необхідне для виконання проекту
результат реалізації
матеріально-технічне забезпечення та кадровий
проекту
потенціал
Очікувані витрати на 28%, 2016 тис. грн
закупівлю товарів,
робіт і послуг націо
нального виробника,
які використовуються
під час реалізації
проекту (тис. грн.,
відсотків)
Очікувані витрати на 0
закупівлю товарів,
робіт і

послугіноземного
виробника, які
використовуються пц
час реалізації проект]
(тис, грн, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту____________

Будівництво не планується

Дозвільна документація не потрібна

+38 044 239 3333, +38 044 2393335, факс +38
044 2393313,+38 066 430
bos.knu@gmail.com

Заступник Міністра освіти і науки України
М.П. (за наявності)

Стріха М. В.

