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Шановні колеги! 

Користуючись нагодою, засвідчуємо вам свою повагу та готовність надати підтримку на шляху об’єднання 

та координації зусиль в сфері розвитку eHealth в Україні та інформатизації медицини в умовах реалізації 

медичної реформи та процесів, пов’язаних з трансформацією медичної галузі України (в рамках діяльності 

Національної платформи «Форум трансформації системи охорони здоров’я України»). 

Поточний стан розвитку електронної охорони здоров’я (eHealth) в Україні, побудова єдиного медичного 

інформаційного простору на демократичних засадах вільного ринку, потребує виваженого підходу, оскільки 

має вплив на все населення України в довгостроковій перспективі, їх здоров’я, доступність та якість медичної 

допомоги. 

Подальший гармонійний розвиток eHealth в Україні має враховувати певні особливості з огляду на створену 

електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), нормативну базу та закладені в основу рішення, які забезпечили 

підтримку першого етапу реформи системи охорони здоров’я – швидку зміну моделі фінансування медичних 

закладів. 

Наступні кроки та прийнятті рішення мають бути зваженими, враховувати існуючі результати та досягнення, 

закладати основи створення єдиної медичної цифрової екосистеми країни з подальшою інтеграцією в 

міжнародний інформаційний простір.  Будь-які прийнятті рішення мають враховувати те, що безпосередньо 

впливатимуть на кінцевих користувачів програмних рішень (пацієнтів, медичну спільноту тощо), які є 

невід’ємною частиною процесу створення єдиного eHealth середовища, мають спиратися на їх інтереси та 

вигоди. 

Запрошуємо вас приєднатися до Розширеної експертної панелі "Інформатизація медицини та розвиток 

eHealth в Україні" 30 жовтня 2020 року (з 12:30 до 18:30) в рамках проведення онлайн-форуму «Програма 

медичних гарантій: шість місяців» - Базовий опис онлайн-форуму 29-30.10.20 

 

Ми прагнемо залучити до обговорення широке коло фахівців, запрошуємо міжнародних експертів, які 

поділяться своїм досвідом  та баченням у т.ч. подальшого розвитку eHealth в Україні. Звертаємось до вас із 

проханням, розповсюдити цей лист-запрошення серед ваших зацікавлених колег з огляду на зміст заходу. 

Розширена експертна панель "Інформатизація медицини та розвиток eHealth в Україні" відбудеться в 

рамках загальної програми проведення онлайн-форуму «Програма медичних гарантій: шість місяців». 

• ► Проект (драфт) програми онлайн-форуму 29-30.10.20 

Офіційні партнери:  

МІС EMCIMED (Україна) 

МІС ДАМУМЕД (Казахстан) 

Експертам та фахівцям в сфері 

інформатизації медицини, кібербезпеки, 

розвитку eHealth та представникам 

розробників програмного забезпечення 

http://htf.org.ua/
mailto:htf.orgua@gmail.com
http://htf.org.ua/
https://bit.ly/34yCykN
https://bit.ly/33A7P7J
https://emci.ua/products/emcimed/
https://youtu.be/RZdO7oATmTE
https://bit.ly/3lGLgVb
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Структура заходу "Інформатизація медицини та розвиток eHealth в Україні": 

 12:30 – 14:00. Виступи та презентації міжнародних експертів; 

 14:00 – 15:30. Виступи представників Державних структур та органів влади; 

 15:30 – 17:30. Виступи та панельна дискусія за участю міжнародних та національних експертів 

"eHealth в Україні сьогодні та завтра" 

Теми: Концепція та Стратегія eHealth; Стандарти та Класифікатори; Архітектури та 

Інтероперабельність; Вимоги до МІС та Безпека даних;  Мотиваційне середовище eHealth. 

Організаційні та технічні особливості проведення та підключення: 

 Захід проходитиме в віртуальному Залі Національний на платформі ZOOM в режимі відкритого 

вебінару та у вас є дві опції на підключення: 

1. Відкрите посилання на підключення в режимі слухача з можливість писати запитання та 

коментарі в чаті: https://us02web.zoom.us/j/86942146951 

Просимо вас у разі підключення не з власного аккаунту ZOOM зазначати коректні прізвище та Ім’я 

українською мовою саме в такий послідовності. 

2. Якщо ви впевнені у своєму бажанні активно долучитися до обговорення однієї з окреслених тем 

під час панельної дискусії у режимі учасника-спікера – заповніть форму реєстрації.  

Ви отримаєте окреме запрошення та посилання на підключення до Залу Національний одразу з 

правами учасника-спікера. Це потребуватиме тестування підключення напередодні проведення 

заходу в становлений час.  

 Під час проведення заходу відбуватиметься синхронний переклад (узгоджується потреба). 

 Пряма трансляція Залу Національний відбуватиметься на каналі YouTube (синхронний переклад НЕ 

ПІДТРИМУЄТЬСЯ): Healthcaretransform Forum.  

 Посилання на підключення у якості слухача та на онлайн трансляції будуть активовані та доступні на 

сайті http://htf.org.ua/ 

Якщо ви приєднаєтесь до Платформи Форуму у якості учасника, ви будете отримувати повідомлення, 

нагадування, посилання на підключення до платформи ZOOM на всі заходи, що проводяться в рамках 

діяльності Платформи Форуму. 

 З повагою,  

 Євген Прилипко 
 Координатор та менеджер проектів у сфері управління та організації СОЗ,  
 Незалежний консультант з питань eHealth та трансформації СОЗ 
 

Додаткові матеріали для ознайомлення з попередніх Форумів: 

Онлайн-форум 20.05.20. ЗАЛ НАЦІОНАЛЬНИЙ. Блок 4. 

► Відео-презентація:  Електронна система охорони здоров'я в Нідерландах (eHealth in the Netherlands) 
• СПІКЕР: Guido Danen (Гуидо Данен), Programme Manager Task Force Health Care (TFHC) 
Завантажити презентацію (PDF, англ.) 

Онлайн-форум 19.05.20. ЗАЛ НАЦІОНАЛЬНИЙ. Блок 2. 

► Відео-презентація: International experiences with implementing digital/eHealth strategies 
• СПІКЕР: Nick Guldemond (Нік Гульдемонд), PhD DSc (med), Senior researcher Leiden University Medical Center Dept 
of Public Health and Primary Care National eHealth Living Lab (NeLL). Завантажити презентацію (PDF) 

► Відео панельної дискусії: Національна електронна система охорони здоров'я - ЕСОЗ (з 30хв. 05с.) 
• УЧАСНИКИ: Дмитро Черниш, Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ;  
Нінель Кадирова, міжнародний експерт в області політик та економік систем охорони здоров’я; Валентин Скибчик, 
експерт з питань eHealth, консультант SMIS INTERNATIONAL OÜ (46хв.10с.); Сергій Дяченко, заступник директора ДЗ 
“Центр медичної статистики МОЗ України", учасник проектів ЄС, Світового банку, USAID, ВООЗ 
• СПІКЕР: Дмитро Черниш, Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ (з 56хв. 
10с.). Завантажити презентацію (PDF) 

http://htf.org.ua/
mailto:htf.orgua@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/86942146951
https://bit.ly/3lGLgVb
https://bit.ly/3hfwa6B
http://htf.org.ua/
http://bit.ly/tojoin_htf
https://youtu.be/4kY2BdLcNdU
https://bit.ly/2Yzmaxt
https://youtu.be/7pzN9NbBZAM
https://bit.ly/2UDEUur
https://youtu.be/7pzN9NbBZAM?t=1805
https://bit.ly/3ejk7o0

