
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ 

РЕДАКЦІЯ ВІД 05.11.2019 

ЕФЕКТИВНИЙ ПОМІЧНИК ДЛЯ 
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 

ПРОГРАМА ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА 



2 

Платформа MoniHeal — це безкоштовний інноваційний багатофункціональний 

онлайн-сервіс постійного моніторингу та профілактики стану здоров'я 

користувачів платформи за допомогою системи аналізу персональних 

показників, а також своєчасної корекції їх відхилень з ціллю ефективного 

попередження тяжких хронічних захворювань. 

 

Платформа надає можливіть користувачу залучити лікарів України та всієї 

медичної спільноти світу для кваліфікованих консультацій та лікування. Такий 

сервіс надасть можливість людині (від народження) мати повну інформацію 

про свій стан здоров'я та зберегти його високі показники впродовж довгих 

років життя, до похилого віку. 

 

Простий та зручний у користуванні сервіс має стати невід´ємною складовою 

сучасної системи охорони здоров'я, він має забезпечити постійний моніторинг 

стану власного здоров’я користувача та здоров’я його близьких, а також 

забезпечити своєчасну кваліфіковану медичну допомогу спеціалістів, для 

корекції відхилень показників стану здоров´я, виявлених в процесі 

моніторингу. 



ПРОБЛЕМАТИКА 

ВІДСУТНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 

Проблеми, що виникають у індивідума, які пов’язані з станом 

власного здоров’я, одразу ініціюють запитання. Де 

лікуватись? Хто лікуватиме? 

Скільки це коштує? Приватна клініка, чи державна? 

Встановлення правильного діагнозу? Лікування симптому чи 

захворювання в цілому?  

Лікування хронічних хвороб та причини їх виникнення? Що 

представляє собою Міністерство Охорони Здоров’я, яке 

його головне завдання – це інституція, яка зберігає життя 

хронічно-хворої людини, чи стоїть на охороні здоров'я 

здорової людини. 

На жаль, на сьогодні, немає однозначних відповідей на ці та 

інші важливі запитання. 

 

ЗАТРАТНІСТЬ ЧАСУ 

Будь-яка проблема із здоров’я, що потребує аналітичних дій 

для вибору експертів-лікарів, як правило, призводить до 

значних втрат в часі, що погіршує стан здоров’я та 

психологічний статус хворого, а також його рідних та 

близьких. 

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ 

У суспільствах багатьох країн контроль за станом здоров’я 

людини - це її власне завдання, і ніхто більше неї не 

зацікавлений у її гарних фізіологічних, психологічних та 

візуальних кондиціях. Тому головне завдання системи 

охорони здоров’я в цих країнах, це організація структури, яка 

спроможна надати платні медичні послуги високої якості, як 

правило з залученням системи обов'язкового медичного 

страхування. 

В Україні, при відсутності системи обов’язкового медичного 

страхування, що є обов’язковим атрибутом економічно 

розвинених країн, спроби організувати систему охорони 

здоров’я, через реформи, без залучення додаткових коштів 

обов'язкового медичного страхування будуть не 

ефективними. Бюджет країни не має достатніх фінансових 

можливостей для забезпечення громадян медичними 

послугами високої якості на безоплатній основі.  

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

Серйозна проблема полягає у високому відсотку 

некоректних висновків діагостування та неправильного 

лікування. Це наслідок відсутності достатніх фінансових 

можливостей для організації системного підходу та 

суспільних стратегій розвитку медицини. 

Відсутність інструментів професіоналізму лікарів. 
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МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ВСІХ 

Це є фундаментом медичної платформи - інструментом 

роботи та інтеграції всіх учасників медичного процесу. 

 

ЛІКАРЯМ  

МАТИ МОЖЛИВІСТЬ: 

- Стати активними членами загально-національної системи 

охорони здоров'я 

- Планувати зустрічі зі своїми пацієнтами. 

- Використовувати платформу як інструмент залучення нових 

пацієнтів, та можливість. дистанційного контакту з ними з 

будь-яких питань, у текстовому, аудіо, та відеорежимах. 

- Ефективно управляти власним розкладом дня, неділі, 

місяця, року. 

- Доступу до міжнародного медичного інформаційного 

простору та практичних навиків провідних медичних фахівців 

світу. 

- Дистанційного доступу до повного систематизованого 

медичного архіву своїх пацієнтів. 

- Постійного дистанційного контролю за процесом лікування 

або моніторингу своїх пацієнтів. 
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ОСНОВА ПЛАТФОРМИ 

КЛІЄНТАМ 

МАТИ МОЖЛИВІСТЬ: 

- Постійного моніторингу стану свого здоров’я. 

- Своєчасної реакції на зміну показників стану здоров’я з 

ціллю його відновлення. 

- Зберігати, систематизувати та надавати самостійний доступ 

до своїх  сімейних медичних архівів. 

- Проплачувати послуги онлайн, у кредит чи розстрочку. 

МАТИ: 

- Кешбек за послуги платних медичних установ та лікарів. 

- Онлайн доступ до лікарів всіх рівнів та клінік різної форми 

власності, бронювання їх послуг, отримання рецептів, 

отримання та обробка результатів аналізів, діагнозів та схем 

лікування. 

- Необхідні знання по скринінгу, моніторингу профілактиці та 

підтримці хорошого стану свого здоров'я 



ОСНОВА ПЛАТФОРМИ 

КЛІНІКАМ 

МАТИ МОЖЛИВІСТЬ: 

- Стати активними членами загально-національної системи 

охорони здоров’я 

- Мати досконалу систему управління бронюванням послуг 

своїх фахівців, направленнями, обстеженнями своїх 

пацієнтів, доступ до систематизованого медичного архіву 

своїх пацієнтів. 

- Організовувати акції та пропозиції для просування своїх 

фахівців та їх послуг. 

- Використовувати страхову медицину та банківське 

кредитування для організації фінансування своїх медичних 

послуг 

СТРАХОВИМ КОМПАНІЯМ 

МАТИ МОЖЛИВІСТЬ: 

- Дистанційного доступу до клієнтів для добровільного 

медичного страхування, до медичних працівників та клінік, 

які надають платні медичні послуги при страхових випадках. 

- Дистанційного підписання страхових полісів з клієнтами. 

- Автоматизації дій зі страховими полісами клієнтів. 

- Легкої координації дій з клієнтами при страхових випадках. 

5 



ОСНОВА ПЛАТФОРМИ 

СІМЕЙНИМ ЛІКАРЯМ ТА ПЕРСОНАЛЬНИМ 

МЕДИЧНИМ МЕНЕДЖЕРАМ 

МАТИ МОЖЛИВІСТЬ: 

- Забезпечувати інструментом для організації ефективної 

роботи як безкоштовних державних сімейних лікарів, так і 

персональних медичних менеджерів, яких можуть 

контрактувати пацієнти на платній основі. 

- Систематизувати та деталізувати роботу з пацієнтами. 

- Постійного доступу до персональних медичних архівів своїх 

пацієнтів  

- Доступу до зручного середовища для організації своєї 

діяльності. 

- Використовувати інструмент дистанційного ведення 

клієнта, обробки та систематизації інформації його 

медичного архіву, надавати електронні рецепти, та 

направлення на дослідження у інших медичних спеціалістів. 

- Організувати дистанційне спілкування з колегами, через 

консиліуми та відеоонлайн конференції у текстовому, аудіо 

та відеорежимах. 

МАЛОМУ ТА ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ 

МАТИ МОЖЛИВІСТЬ: 

- Автоматизації та систематизації контролю здоров'я своїх 

працівників. 

- Організації та систематизації результатів медичних оглядів 

та результатів скринінгу і моніторингу стану здоров’я 

працівників компаній. 

- Ефективного управління станом здоров’ям персоналу та 

активного впливу на створення умов підтримки хорошого 

стану здоров'я. 

- Постійного спостереження за станом здоров’я персоналу. 

- Зменшити витрати за страховими випадками (у випадку 

використання медичного страхування за ініціативою 

работодавця) 

- За рахунок організації постійного моніторингу та 

профілактики змін у стані здоров’я своїх працівників, 

зменшувати невиробничі витрати від захворювань, за 

рахунок зменшення  лікарняних втрат робочого часу 

персоналу. 
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РІШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ  
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Інструменти віддаленої комунікації між учасниками 

платформи. 

Текстові, відео-, та аудіо записи консультацій, консиліумів 

(групових консультацій) та їх зберігання. Розпізнавання текстів 

з відеопотоків. 

Системи автоматичного перекладу комунікацій на мови 

спілкування учасниками платформи, текстовий/відео запис всіх 

розмов з доповненням до медичного архіву. 

Дистанційне встановлення попереднього діагнозу на основі 

наданих платформі даних особистого медичного архіву. 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

Система відгуків клієнтів, сімейних лікарів. Доброякісна 

система рейтингів платформи - лікарів-експертів, медичних та 

діагностичних центрів. Новітні системи телемедицини для 

узгодження та перевірки якості медичних висновків. 

 

ФОРМУВАННЯ БАЗИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ 

Забезпечення постійного онлайн доступу до медчиних знань, 

набутих всесвітнім медичним товариством 

СУЧАСНИЙ МЕДИЧНИЙ АРХІВ 

Смарт-поштова скринька, куди отримані результати аналізів 

та консультацій автоматично збираються у персональний 

медичний архів. 

Можливість цифрової обробки особистої медчиної справи 

на паперових носіях в систему електронного медичного 

архіву, тобто створення повної версії архіву про стан свого 

особистого здоров’я та членів своєї сім’ї, з дня народження. 

Система децентралізованого збору та зберігання даних про 

стан здоров’я учасників системи з врахуванням 

максимальних вимог безпеки персональних даних пацієнтів. 

Дистанційне надання необхідної інформації про стан свого 

здоров’я та отримання необхідних медичних консультацій на 

основі аналізу персональних медичних даних. 

Безпечне надання та відміна доступів для лікарів та 

страхових агентів.  

 

КОНСЬЄРЖ-СЕРВІС ОСОБЛИВО ЗАЙНЯТИМ 

Можливість за бажанням можуть мати окрім державного 

сімейного лікаря, додатково лікаря - персонального 

медичного менеджера (за додаткову оплату), що 

індивідуально організовує та супроводжує постійний 

моніторинг стану здоров’я клієнта (та членів його родини). 



Програма скринінгу та моніторингу 

Безпека персональних 

медичних даних 

Автоматизація та систематизація 

клінік 

Страхова медицина 

Система управління 
персональними медичними 

архівами користувачів 

Швидка допомога (SOS) та система 

сповіщень 
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

Контроль здоров'я родини 

Автоматичний аналіз 
показників стану здоров'я та їх 
графічне відображення. 



ПРОЕКТ ПРОГРАМИ СКРІНІНГУ ТА МОНІТОРИНГУ 

Це спеціалізований інструмент у сфері медичних послуг, 

який можна порівняти із програмою технічного 

обслуговування Вашого авто. Якщо авто не 

обслуговувати за регламентом – воно рано чи пізно 

зламається.  Так само і людський організм потребує 

регулярного якісного моніторингу та обслуговування 

його стану. 

Свого роду - це віртуальна сервісна програма хорошого стану 

здоров’я, що дає можливість постійно, протягом усього життя, 

відслідковувати усі фізіологічні зміни стану здоров’я людини, 

впорядковувати їх за допомогою корекцій та зберігати 

належний якісний стан здоров’я до глибокої старості. 

Наша система є реальним втіленням загальновідомої істини - 

упередити хворобу простіше, ніж її вилікувати. Адже сучасна 

наука здатна діагностувати схильність до небезпечних хвороб за 

багато років до моменту виникнення зміни стану здоров`я 

людини, небезпечного для життя. 
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ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? 

Платформа автоматично після реєстрації користувача перед 

входом в програму моніторингу згідно його поточного віку 

формує персональну програму медичного скринінгу стану 

його здоров’я. Після цього користувачі входять в системне 

виконання програми моніторингу стану їх здоров’я. 

Зручний інтерфейс, сучасні гаджети та система нагадувань не 

дозволять забувати про виконання програми моніторингу 

користувачам і членам їх родин. 

Відстеження динаміки індивідуальних показників здоров’я у 

зручній зрозумілій формі візуалізованих графіків та 

хронологія всіх змін. 

 

ЯКА МЕТА ЦІЄЇ ПРОГРАМИ? 

1. Постійний моніторинг стану особистого здоров’я 

користувачів. 

2. Оперативне коригування будь-яких відхилень, виявлених в 

процесі постійного моніторингу стану їх здоров’я. 

3. Здоров’я соціуму через здоров’я індивідума. 

4. Суттєве зменшення ймовірності виникнення онкологічних, 

серцево-судинних та інших хронічних небезпечних для 

людини захворювань. 

5. Психологічна та всеціла впевненість користувачів 

програми у власних кондиціях здоров’я. 

ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ’Я 



Скринінг - програма первинного обстеження стану організму. 

MoniHeal пропонує вам план консультацій і досліджень, 

орієнтуючись на вік, стать, перенесені захворювання, шкідливі 

звички. Сімейний лікар може коригувати цей план.  

Після виконання Скринінгу, користувач може активувати та 

пройти персональну програму Моніторингу, яка супроводжує 

користувача постійно, підказуючи, коли і які дослідження та 

аналізи є необхідними для проходження. 

Лікар також має можливість корегувати цей план: додавати чи 

відміняти окремі дослідження і обстеження. Моніторинг - це 

інструмент ранньої діагностики та попередження захворювань 

та тяжких станів організму людини, адже сигнали про початок 

хворобливих процесів з’являються ще до появи перших 

симптомів. Це означає, що користувач та сімейний лікар 

гарантовано виявлять та попередять  захворювання, не даючи 

шансу хворобі розвинутись, нанести шкоду здоров'ю або стати 

загрозою життя. 

10 

ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ’Я 
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БЕЗПЕКА ДАНИХ 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ДАНИХ 

КОРИСТУВАЧІВ 

Захист персональних даних, що оброблюються 

програмними засобами платформи, відбувається як шляхом 

прийняття організаційних заходів, так із 

використанням  технічних засобів з метою недопущення їх 

витоку, незаконного чи несанкціонованого доступу будь-яких 

третіх осіб до таких даних, так і шляхом їх шифрування та/або 

знеособлення (вилучення відомостей, які дають змогу прямо 

чи опосередковано ідентифікувати особу). 

 

АРБІТРАЖ НА ПОРТАЛІ 

Платформа налаштована таким чином, щоб унеможливити 

зловживання чи неякісне користування нею. Для цього є 

певна система противаг, які закладені в систему та 

реалізовані за допомогою арбітражу. Якщо клієнт з будь-

яких причин не отримав консультацію, чи вважає дії лікаря 

непрофесійними, він має можливість подати платформі 

скаргу на лікаря, з метою повернення зарезервованих 

коштів, або зробити відповідний відгук в системі рейтингів. 

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

У разі виникнення запитань щодо обслуговування, 

некоректної роботи порталу та інше. Ви можете звернутися 

до адміністрації платформи та повідомити про проблему. Ми 

зробимо все, щоб якомога швидше відповісти на Ваші 

запитання або вирішити проблему, яка виникла і повідомимо 

Вас про результат. 

 

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ОПЛАТ 

Поповнення персонального сейфуа а також, зняття з його 

коштів здійснюється за допомогою системи оплати liqpay, 

що надасть можливість забезпечити надійне зберігання 

коштів та необхідних платежів. 

 

СТАБІЛЬНІСТЬ СЕРВЕРА 

В якості сервера виступає CentOS, ідеологія якого 

акцентована на стабільності, а саме використанні досить 

свіжих, але вже перевірених «в бою» версій серверних та 

розробницьких пакетів, програм та утиліт. 



Технології, що становлять наше життя, є складними і у людей 

немає часу розбиратися в деталях. Це також стосується і 

MoniHeal, де ми бачимо, що користувачі мають багато різних 

уявлень про те, що відбувається після реєстрації та надання 

своїх даних. 

У MoniHeal ми поважаємо і захищаємо вашу особисту 

інформацію: 

- Ми дотримуємось принципу приватності даних, які визначають 

наш підхід до приватності на платформі MoniHeal для 

комп'ютерів і мобільних пристроїв. 

- Ми збираємо тільки ті дані, які необхідні нам для створення ще 

більш кращих продуктів. 

- Ми надаємо людям можливість контролювати їх дані та 

надавати доступ до них самостійно. 

12 

БЕЗПЕКА ДАНИХ 
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СТРАХОВА МЕДИЦИНА 

ОСНОВНА МЕТА ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

Гарантування лієнтам (застрахованим особам) при 

виникненні страхового випадку оплату вартості медичної 

допомоги (медичних косультацій) за рахунок коштів 

страхових компаній. 

 

ПЕРЕВАГИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ: 

• забезпечення більшої доступності, якості і повноти щодо 

задоволення різноманітних потреб населення в наданні 

медичних  послуг, що є більш ефективною формою у 

порівнянні з державним фінансуванням системи охорони 

здоров'я; 

• відсутність фінансових розрахунків у лікарні для 

застрахованої особи, бо з лікарем розраховується 

страхова компанія 

• стимулює клієнта до постійного моніторингу стану його 

здоров’я та здорового способу життя. 

Страхова медицина дозволяє гарантувати клієнту 

безкоштовне надання згідно договору певного обсягу 

медичних послуг при виникненні страхового випадку 

за наявності договору зі страховою медичною 

організацією. 

 

КРОКИ ОТРИМАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ НА 

ПОРТАЛІ: 

 

1. Звернутись до відповідного страхового агента на порталі 

 

2. Укласти відповідний договір з страховою компанією, щоб 

отримати доступ до можливості страхової медицини 

 

3. При бронюванні у лікаря на сторінці певної послуги, 

вказати страховий випадок та номер страхового полісу. 



Кожен користувач платформи має можливість знайти та 

укласти страховий договір на платформі MoniHeal так і за 

її межами, а також скористатися можливістю внести свої 

страхові договори в розділі «Страхування». 

Укладені та підтверджені договори у межах платформи 

відкривають можливість користувачу оперативно комунікувати з 

страховим агантом та використовувати додаткові переваги 

платформи:  клієнт,який має підтверджений страховий поліс  

має можливість забронювати послугу як "Страховий випадок".  

Під час бронювання послуги необхідно вказати номер поліса 

для того, щоб впевнитися, що послугу буде отримано шляхом 

використання поліса. Ця процедура спрямована на полекшення 

отримання компенсація коштів через страхову компанію. 

14 

СТРАХОВІ ДОГОВОРИ 
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ПЕРСОНАЛЬНІ МЕДИЧНІ АРХІВИ 

ПЕРСОНАЛЬНІ МЕДИЧНІ АРХІВИ - КЛЮЧ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ 

 

У разі, якщо під час виконання програми скринінгу чи 

моніторингу стану здоров’я пацієнта були виявлені 

відхилення, які вказують на схильність до однієї із хронічних 

хвороб, платформа сама порадить, та запропонує 

автоматичний набір всіх необхідних звернень до спеціалістів, 

з метою вирішення проблеми, що виникли.  

 

Все, що потрібно від пацієнта – це виконати інструкції 

пдатформи та лікарів по реалізації програми усунення 

виявлених відхилень у стані свого здоров'я. 



16 

МЕДИЧНИЙ АРХІВ - У ДЕКІЛЬКА КЛІКІВ 

Платформа MoniHeal сформована таким чином, що при 

реєстрації клієнт отримує власний медичний архів 

автоматично. 

 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ДАНИХ 

Користувачі можуть розміщувати попередні документи, з 

історіями своїх аналізів, консультацій, звернень - з 

відмічанням часу та визначенням категорії з метою їх 

структурування і швидкого пошуку для самостійного 

перегляду, чи передачі для лікаря-експерта, персонального 

медичного менеджера чи сімейного лікаря. 

 

СМАРТ СКРИНЬКА ДЛЯ МЕДАРХІВУ 

При реєстрації користувач може обрати адресу елетронної 

смарт-скриньки, основне призначення якої буде розкрите 

далі у цьому документі. 

ПЕРСОНАЛЬНІ МЕДИЧНІ АРХІВИ 



ПОНОВЛЮВАТИ АРХІВ - ЛЕГКО 
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ВСЕ - АВТОМАТИЧНО 

Після проходження консультації чи діагностики, лікар-

експерт зачасту просить електронну пошту, щоб відправити 

документи, пов’язані із проходженням консультації при 

рельному відвідуванні лікаря. 

Користувач вказує адресу електронної смартскриньки, і в 

момент приходу листі від лікаря, всі документи із даного 

листа автоматично структуровано потрапляють у медичний 

архів. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДДАЛЕНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

Якщо клієнт скористався можливостями телемедицини - 

віддаленою консультацією, у такому разі до медичного 

архіву автоматично додатково прикріпляється копія аудіо- чи 

відеозапису до електронного заключення по результататм 

даної консультації. 



ПОНОВЛЮВАТИ АРХІВ - ЛЕГКО 
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ЗІ СМАРТФОНОМ - У ЛІКАРЯ 

Якщо проведена консультація з візитом до лікаря потребує 

зйомки - все що потрібно клієнтові - відкрити сайт 

платформи на мобільному телефоні, та натиснути кнопку - 

додати документ до медичного архіву, сфотографувавши 

один, або декілька документів, та залишивши часову мітку, 

опис та категорію консультації. 

 

ЗІ СМАРТФОНОМ - ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

В разі проведення віддаленої консультації з телефону - аудіо- 

та відеозапис консультації відбувається у фоновому режимі. 

Потреби проводити ручне додавання результатів - немає. 



ДИНАМІКА ЗДОРОВ’Я 
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ЩО ЦЕ? 

Кожен на платформі має змогу обирати чи 

створювати певні показники свого здоров’я, такі як 

тиск, вага, певного роду показники аналізів тощо. 

Наша система автоматично формує свого роду криву 

здоров’я з динамікою для наших відвідувачів. Ми ретельно 

співставляємо реальні дані наших клієнтів протягом часу 

користування платформою, порівнюємо з референтними 

значеннями та візуалізуємо їх. 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ДИНАМІКИ 

Всі сприймають інформацію передусім візуально. Ми 

прагнемо максимально доступно донести людям про 

проблемні параметри їх показників стану здоров’я, щоб вони 

працювали над собою. 
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Користувачі мають змогу провести синхронізацію 

програми скринінгу та моніторингу свого здоров’я чи  

членів своєї родини у зручний меседжер та 

електронну пошту. Це дозволить отримувати 

оперативні повідомлення на всі доступні гаджети і 

завжди пам’ятати про свої найближчі дії щодо 

програми скринінгу чи моніторингу. 

 

Також, платформа сама розсилатиме користувачам, на 

комп'ютери і мобільні пристрої,  повідомлення, що 

повертають користувачів у потрібні місця на платформі, які 

вони уже відвідували, і допомагають їм ознайомитись з 

роботою самої системи. Технічні можливості платформи 

дозволяють розробити більш продуктивну і «чуйну» до  

користувачів систему. 

SOS ТА СИСТЕМА СПОВІЩЕНЬ 
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ПОШУК СПЕЦІАЛІСТА 

 

Отримати інформаційну медичну послугу на 

платформі дуже просто. Користувачу достатньо 

перейти на сторінку пошуку всіх спеціалістів та 

скористатись необхідними фільтрами для точного 

підбору спеціалізації та зручних умов отримання 

консультації. 

У вікні пошуку ви можете вказати необхідну лікарську 

спеціальність. За допомогою детального пошуку ви маєте 

можливість шукати фахівця за багатьма критеріями - його 

місцезнаходженням, ціною послуги, рейтингом, відгуками. 

МЕДИЧНИЙ МАРКЕТПЛЕЙС 



22 

БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ 

 

МОЖЛИВОСТІ ЯКІ ВІДКРИВАЄ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

КОРИСТУВАЧА - БЕЗМЕЖНІ.  

Для отриманні необхідної консультації, відтепер не 

потрібно зважати на далекі відстані та безкінечні 

черги в медичних установах. 

Знаходьте необхідного спеціаліста у Пошуку та 

обирайте зручний час прийому та дату бронювання. 

Вартість послуги заморожується на захищеному сейфі 

платформи аж до завершення арбітражного періоду. 

Безпечні бронювання та гарантія повернень коштів за не 

якісну послугу. 

Після підтвердження лікарем в чітко визначений час 

платформа сама нагадає вам про близький початок 

консультації. 

МЕДИЧНИЙ МАРКЕТПЛЕЙС 
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ВІДЕОКОНСУЛЬТАЦІЇ  

 

Сучасний зручний сервіс відео консультацій в режимі 

реальнго часу - доступний для всіх користувачів 

платформи без виключення.  

Кожна консультація починається в чітко визначений час і має 

фіксовану тривалість. 

Відео запис консультації не дозволить випустити важливе з 

уваги. Користувач і лікар матиме можливість переглянути і 

нагадати його знову. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
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КОНСИЛІУМ 

 

Сімейний лікар може потребувати допомоги з боку 

інших медичних фахівців. 

Лікар може ініціювати проведення консиліуму, залучивши 

послуги своїх колег в інтересах пацієнта після погодження з 

ним. 

Платформа надає можливість робити це в режимі онлайн 

(якщо зібрати фахівців в умовах клініки важко). Вартість 

консиліуму (послуг консультантів) сплачує пацієнт. 

Онлайн-консиліум відбувається у вікні чату, де кожен лікар, 

після вивчення медархіву клієнта та історії недугу, проводить 

відео-консультацію.  

Після завершення консиліуму сімейний лікар фіксує 

заключення клієнту та відправляє його в медичний архів 

пацієнта. 

Після завершення консиліуму в медичному архіві будуть 

доступними всі матеріали, заключення та відеозаписи 

консультацій, які були проведені. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
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КЕШБЕК ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Для користувачів платформи буде передбачена 

система «Кешбек».  

 

Кешбек — повернення частини коштів (грошей), витрачених 

на придбання та оплату послуг лікарів. Використовується в 

межах платформи клієнтом, клінікою або ж лікарем. 

 

Манібек отримують покупці товарів або споживачі послуг, на 

які розповсюджується програма лояльності, як фінансова 

винагорода за лояльність при покупках товарів або послуг у 

певному колі партнерів. Він може складати від 0,1 до 30 % 

від вартості.  

КЕШБЕК ТА БОНУСНА ПРОГРАМА 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

Місія платформи MoniHeal 

Ефективна система залучення громадян до здорового способу життя, через систему постійного 

контролю (моніторингу) стану свого здоров’я та оперативного реагування медичної системи при 

зміні показників стану здоров'я, що потребують корекції з метою профілактики тяжких хронічних 

захворювань в майбутньому. 

 

Виховання здорового покоління, яке дбатиме про своє здоров'я з самого початку свого життя і до 

похилого віку на засадах впровадження культури постійного контролю за станом свого організму 

задля збереження життя. 


