
Трансформація галузі:
як медзакладам працювати в умовах

медичної реформи та чому автоматизація -
це не лише про роботу з eHealth
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Другий етап реформи - чого очікувати
Продукти в родині EMCI
Можливості МІС EMCImed+
Відповідність вимогам eHealth на всіх рівнях надання медічної допомоги
Як виглядає система
Синергія продуктів EMCImed+ та Мій МедКабінет
Сервіси EMCImed+
Синергія продуктів та сервісів
Контакти

Зміст



Тренди ринку охорони здоров'я

Очікувані тенденції ринку охорони здоров’я
в найближчій перспективі - від 1 до 3 років



Реформа не зупиняється, але буде переглядатись. 

Мета - суттєве покращення медичної допомоги за тими нозологіями, від
яких найбільше страждають українці, та значне зниження рівня смертності
від них.

До чого мають прийти:

- Відміна паперового документообігу
- Управління медичним закладом має стати ефективним
- Фінансування НСЗУ - тільки за проліковані випадки
- В центрі уваги - пацієнт

Другий етап реформи - чого очікувати



EMCImed+
EMCIbus Медичні 

заклади

Лабораторії

Пацієнти

EMCIlab

Мій 
МедКабінет

EMCImed

Продукти в родині EMCI



Хмарні технології, система доступна з будь-якого пристрою
Система пов'язана з сервісом для пацієнтів - Мій МедКабінет
Телемедицина - можливість відделеної консультації
Управління комунальним закладом
Протоколи лікування і шаблони, аналітика та звіти

Можливості МІС EMCImed+



Можливості МІС EMCImed+



EMCImed+ має приємний інтерфейс, дружній для користувачів, зручні
дашборди, обов'язкові для звітування перед НСЗУ функції, а також
додаткові модулі, що не входять до пакету eHealth,  але є корисними для
керівників. 

Як виглядає система



EMCImed+ та Мій МедКабінет забезпечують повну діджиталізацію відносин
лікар-пацієнт, а також дають змогу лікарям брати участь у реферальних
програмах з лабораторіями та іншими партнерами.

EMCImed+ eHealth Лабораторії

Мій 
МедКабінет

Аптечні 
заклади

Синергія продуктів EMCImed+
та Мій МедКабінет



ВASIC

ADDITIONAL

ADVANCED

Сервіси ЕМСІмед+



BASIC (базові сервіси) 

Управління організацією та персоналом
Карта пацієнта (розширена)
Реєстратура
Медичні записи
Зв'язок з eHealth
Крос-платформа: підтримка ОС Linux, Windows



ADDITIONAL (додаткові)

Платні послуги та розрахунки
Статистика та аналіз роботи ЛПЗ
Інтероперабельність на базі шини
CRM комунікації з пацієнтом



ADVANCED (просунуті сервіси)

Онлайн навчання лікарів (БПР)
Лабораторія і діагностика
Нормативно-правова підтримка
Клінічний фарм. аналіз
Протоколи лікування
Телемедицина



ЕМСІmed+

+

Базові сервіси еHealth
Підтримка і додаткові сервіси
Канал комунікації, продажу та
вивчення клієнтів

Бази даних МОЗ: накази; 
протоколи; стандарти, 
ліцензування та ін.
МКБ, юридична інформація, 
довідники послуг
Інформація про ЛЗ та ТМЦ 
медичного призначення



SYNERGY (синергія продуктів та сервісів)



info@emci.ua
0 800 303 085 (пн-пт з 9:00 до 18:00)

https://emci.ua
https://www.facebook.com/EMCIMED/

Будемо раді співпраці!

https://emci.ua
https://www.facebook.com/EMCIMED/
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