ТОВ «Оптимальні ІТ-рішення»
технології, продукти, інновації

ПРОЕКТ
«Портал єдиної сервісної онлайн-бази
всіх медичних установ і послуг»
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ПРИНЦИПИ

ПРО КОМПАНІЮ
ТОВ «Оптимальні ІТ-рішення» - українська компанія, яка
розробляє та впроваджує цифрові технології для державних органів і
комерційних організацій. Ми пропонуємо рішення, які приносять
реальну користь не тільки клієнтам, а й суспі-льству.

01 Грунтовність
Наші аналітики ретельно вивчають бізнес-процеси замовника, тому кінцевий продукт
відповідатиме вашим потребам

02 Інтегрованість

Заснована у 2009 році ІТ-компанія «Оптимальні ІТ-рішення» об’єднує
спеціалістів, які є експертами у своїй справі, відкриті у спілкуванні та
приймають на себе особисту відповідальність за ідею, реалізацію та
фінальну якість продукту.

Ми не створюємо продукти, що працюють у вакуумі. Пріорітетом є інтеграція в існуючу
інфраструктуру замовника

03 Ергономічність
Особливу увагу ми приділяємо дизайну та зручності наших продуктів

Клієнти, які вже користуються
нашими послугами
об'єднані територіальні громади
міськ- та райдерж адміністрації
всі типи закладів охорони здоров'я
коледжі, школи, дитячі садки
1

04 Гарантія якості
Управління ДСНС України
у Сумській області

НАЦІОНАЛЬНА

ПОЛІЦІЯ

Ми приділяємо увагу всебічному тестуванню продуктів та гарантуємо
безкоштовне виправлення усіх помилок

Сумська
область

oits.pro

2

ПРОЕКТ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО
ПОРТАЛУ МІСТА

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

Мета проекту

Підвищення якості медичного обслуговування,
що сприятиме поліпшенню показників стану здоров’я населення

Поліпшення якості і доступності медичної допомоги та послуг шляхом створення єдиної онлайн
бази медичних установ та їх послуг, запровадження онлайн реєстратури, системи електронного звернення пацієнтів та ін.

Значне скорочення терміну розгляду звернень громадян

Єдиний медпротал покликаний вирішити
такі проблеми:

Економія часу пацієнтів та медичного персоналу

Відсутність єдиної динамічної електронної бази міських лікувальнопрофілактичних закладів з актуальною інформацією про роботу установ,
графік прийому лікарів і послуги, що надаються
У зв’язку з проведенням реформи охорони здоров’я, яка передбачає
можливість вибору пацієнтом сімейного лікаря, громадяни не завжди мають
достатній обсяг достовірної інформації, необхідної для прийняття рішення
Відсутня можливість онлайн запису на прийом
Дефіцит гарантовано достовірної інформації від фахівців в галузі медицини та можливості отримати онлайн консультацію провокує звернення за
порадами до соціальних мереж, форумів і інших некомпетентних джерел, а
також вдаються до самолікування
У місті є громадські організації, які об’єднують пацієнтів та їх родичів , які
діють ізольовано і не масштабно, що знижує ефективність вирішення їх
проблем
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Посилення профілактичної роботи та медичної грамотності
громадян
Скорочення фінансових витрат громадян на лікування
Підвищення інформованості громадян про
соціальні та благодійні ініціативи влади та громадських організацій

АКТУАЛЬНО
в умовах впроваджуваної МОЗ концепції реформ
охорони здоров’я, при якій
“гроші ходять за пацієнтом”

oits.pro
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ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ
вибір онлайн медичної послуги
в зручному для пацієнта місці

покращується доступність
для осіб з обмеженими
фізичними можливостями

якісне інформування про
належні пільги, наявні
медикаменти та роботу
міських і державних програм
у сфері охорони здоров'я

цілодобовий доступ в
режимі онлайн до єдиної
бази медичних установ
та їх послуг

оприлюднення публічної
інформації про діяльність лікарні

отримання кваліфікованих
відповідей на запитання
від провідних медиків

департамент охорони здоров'я
може оперативно поліпшити якість
медичної допомоги, оскільки
через портал бачить в комплексі,
які проблеми в медичній сфері
найбільш хвилюють громадян

ефективна взаємодія
громадських організацій
у сфері охорони здоров'я

інтерактивна мапа діючих
веб-сайтів медзакладів і їх
фізичного місцезнаходження

запис до лікаря у
зручний для пацієнта час
через онлайн реєстратуру

5
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ПРИКЛАДИ (КЕЙСИ)
СХОЖИХ РІШЕНЬ

ОСОБЛИВОСТІ ЦЬОГО ПРОЕКТУ
Цілі і завдання
Сайт повинен виконувати не тільки інформаційні функції, а й вирішувати практичні завдання. З
однієї сторони, повинен бути реалізований зручний принцип подання динамічної інформації:
новини, події, офіційні документи. Також передбачена підписка на їх розсилку. З іншої потрібен сервіс електронної реєстратури, електронних звернень, онлайн відповідей та ін.
Портал повинен стати основною точкою доступу до всіх медичних послуг.

Подібний портал в сфері ВІЛ-сервісних послуг в
Одесі реалізований на сайті hiv-service.od.ua тут є всебічна інформація про медичні і соціальні
аспекти ВІЛ, а також про роботу державних та
неурядових організаціях в цій сфері, онлайнвідповіді на питання громадян (але без функції
електронних звернень громадян в державні
медустанови)

Концепція
Дизайн медичного порталу має свої особливості, адже цільова аудиторія дуже широка і має
різний рівень користувацького досвіду. Ключовими принципами стає зрозумілість усіх
елементів, простота використання на будь-яких пристроях та акцент на вмісті.

У Києві в стадії бета-тестування знаходиться
медичний портал health.kiev.ua, проте з більш
обмеженими функціями, що не включають
електронні звернення громадян та інформацію
по громадським організаціям
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Результат
Найбільш повний електронний каталог медичних установ та їх послуг.
Веб дизайн повністю відповідає тематиці медицини.
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СТВОРИМО РАЗОМ НОВІТНІ СТАНДАРТИ ГАЛУЗІ
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ПОВНИЙ ПАКЕТ
ІТ-ПОСЛУГ

01
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Верстка та
програмування

Дослідження

Вивчаємо бізнес-процеси
замовника
Аналізуємо існуючі види
комунікації та виявляємо
«слабкі місця»
Проводимо інтерв'ювання
громадян, громадських
активістів та організацій,
керівництва, відповідальних
за комунікації
Аналізуємо статистику
використання ресурсу
Досліджуємо зарубіжні
практики і аналогічні
успішні кейси
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Проектування і
прототипування
Виявляємо ключові цільові
групи користувачів
Моделюємо поведінки
різних груп користувачів
Створюємо найзручніший
інтерфейс для основної
цільової групи
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Верстаємо дизайн-макети
Адаптуємо сайт для
всіх пристроїв від
широкоформатних моніторів
до смартфонів та планшетів
Програмуємо функціонал
ресурсу
Налаштовуємо зручний
інструмент адміністрування
Інтегруємо ресурс в існуючу
інфраструктуру замовника

Тестування

Тестуємо прототипи
в фокус-групах
Допрацьовуємо протитип
згідно з результатами
тестування

04
Дизайн

oits.pro

06
Контент

Формуємо структуру і
список актуальних питань
Наповнюємо простим і
достумним контентом

07
Запуск

Розміщуємо ресурс на
сервері і налаштовуємо
доменне ім'я
Проводимо betaтестування
Навчаємо персонал
користуватись ресурсом

Створюємо візуальну
концепцію сайту
Розробляємо графічні
макети сторінок
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PRO
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08
Супровід

Запезпечуємо
кіберзахист 24/7
Гарантуємо безкоштовне
виправлення помилок
Підтримуємо актуальність
контенту
Робимо резервне
копыювання
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КОНТАКТИ

ТОВ «Оптимальні ІТ-рішення»
«OITS.pro». Всі права захищено
40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, буд. 23/1
+38 (0542) 619-270
+38 (050) 307-01-70
+38 (067) 910-28-32
it@oits.pro
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