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Контроль громадського здоров’я - структура

Моніторинг населення\ ідентифікація

Оцінка здоров’я

Стратифікація рівнів ризику

Немає або 
низький рівень

Середній рівень Високий рівень

Втручання для управління здоров’ям

Просування 
здорового 

способу життя

Управління ризиками 
для здоров'я

Координація 
медичного догляду

Контроль хвороби

Джерело: Fundamentals of Population Health Management, Leids Universitair Medisch Centrum, 2019



Підтримуємо

+66 000 надавачів медичної 
допомоги

Покращуємо життя

+4,5 мільйонів пацієнтів

Активні у кількох типах медичного догляду

Госпіталі, психічне здоров’я, 
первинна допомога, (домашній) 
догляд

Створений 
впливати: 
покращення 
здоров’я для 
мільйонів
завдяки
eHealth



Philips VitalHealth QuestLink
Досконалість у зборі результатів та донесенні висновків

Сотні затверджених 

опитувальників, включаючи 

набори ICHOM

Спільне прийняття рішень

Автоматична підготовка консультації

Інтеграція з базами EMR для простого 

впровадження вимірювання результатів



Philips VitalHealth QuestLink
Досконалість у зборі результатів та донесенні висновків

Збір даних незалежно від типу 

пристрою

Велика бібіліотека опитувальників

Повна інтеграція та автоматизація

Розумне призначення опитувань

Результати

Миттєве інформування, 

відгуки та підтримка рішень

Ефективні сповіщення

Запрошення та оповіщення



Philips VitalHealth QuestLink
Досконалість у зборі результатів та донесенні висновків

На основі ролей

Гнучка авторизація

Інтеграції з EMR
Заснована на стандартах

Незалежність від типу пристрою
Різноманітні методи збору даних

Огляд та експорт даних
Експорт даних в реальному часі



Покращення 
Результатів шляхом 
Координації Догляду
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota

Рішення надає правильну
інформацію для потрібного
пацієнта в потрібний час
правильним чином для наших
лікарів первинної ланки, що
дозволяє їм надавати
правильну допомогу пацієнту.

Rajeev Chaudhry, 
M.B.B.S., M.P.H.

Клінічний інформатик
Інтерніст

“

”
Наше рішення
Mayo Clinic працює з Philips VitalHealth,
щоб вирішити питання щодо поліпшення
надання профілактичних послуг для
пацієнтів, які відвідують первинну
медичну допомогу, покращити робочий
процес для лікарів та зменшити
адміністративний тягар, пов’язаний із
відвідуванням пацієнтів.

пацієнтів задоволені
отриманим 
індивідуальним 
друкованим звітом.*

збільшення 
кількості пацієнтів, 
які отримують 
скринінг на 
аневризму черевної 
аорти.*

Орієнтовна економія 
часу на пацієнтів: 5 
хвилин для лікарів та 3 
хвилини для медичного 
персоналу.*

95% 5X

збільшення рівня 
відповідності 
скринінгу на 
остеопороз.*

66,7%

‘Use of a clinical decision support system to increase osteoporosis screening’, Ramona S. DeJesus MD,1 Kurt B. Angstman MD,2 Rebecca Kesman MD,3 Robert J. Stroebel MD,1 Matthew E. Bernard MD,2 Sidna M. Scheitel MD 
MPH,1 Vicki J. Hunt MD,3 Ahmed S. Rahman BS4 and Rajeev Chaudhry MBBS MPH1 1 Assistant Professor, 3 Instructor, Division of Primary Care Internal Medicine, 2 Assistant Professor, Department of Family Medicine, 4 Senior 
Information Research Analyst, Center for Innovation, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA



Самоконтроль для 
пацієнтів з ризиком ССЗ
Gezondheidscentrum Dillenburg, Alphen 
aan den Rijn, The Netherlands

Вимірювання в домашніх умовах 
економить час та гроші. 
Клінічні спеціалісти можуть 
сфокусуватися на пацієнтах, 
які дійсно потребують уваги 
та догляду.

Frank den Heijer, 
GP at GHC Dillenburg

“

”
Наше рішення
Запровадити самовимірювання з 
відображенням результатів в 
лікарській панелі та впровадження 
комунікації між пацієнтами та 
лікарями через портал пацієнта.

3 з 4 річних 
консультацій 
замінено домашніми 
вимірюваннями.

Пацієнтів оцінили 
впроваджений 
підхід найвищим 
балом і бажають 
продовжувати

80%

Покращити здоров’я та 
догляд, зменшити 
витрати та підвищити 
рівень задоволеності 
пацієнтів та лікарів. 

Чотирикратна 
мета



Використання 
результатів для 
розуміння процесу 
лікування
GGZ NHN, The Netherlands

Це дає клієнтам 
відчуття підтримки, 
можливість стежити 
за прогресом лікування.

Annet Nugter
Head of research 

at GGZ NHN

“
”

Наше рішення
GGZ Noord-Holland-Noord використовує 
QuestLink для вимірювання результатів 
через затвердженні опитувальники та 
оцінки лікувальних заходів для 
покращення якості лікування. Додатково
GGZ Noord-Holland-Noord використовує 
отримані дані для наукових досліджень.

Вимірювання для 

якості Моніторинг 
процесу лікування 
та прогресу

Дані для 
наукових 
досліджень

Вимірювання 
результатів показує: 

40%

пацієнтів в геріатричній 
психіатрії значно 
покращують свій стан



Бізнес-інфраструктура, 
технології, досвід та 
підтримка управління 
можуть призвести до 
кращих результатів для 
пацієнтів.

“

”

Приклад використання
Стратегічний альянс з Medtronic для 
підсилення можливостей 
Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) –
або Нідерландської клініки ожиріння 
– пропонувати ціннісно-орієнтовані 
рішення для лікування паталогічного 
ожиріння для більшої кількості 
пацієнтів, в більшій кількості місць у 
всьому світі. NOK це найбільша 
Нідерландська спеціалізована 
незалежна клініка для комплексного 
лікування патологічного ожиріння.

Групове лікування

Відеоконсультації Самовимірювання

Освіта

Ціннісно-орієнтовані комплексні рішення для лікування 
паталогічного ожиріння
Dutch Obesity Clinic (NOK), The Netherlands, United Arab Emirates



Вимірювання результатів 
на госпітальному рівні 
для сприяння ціннісно-
орієнтованому 
медичному догляду
Martini Hospital (a Santeon hospital), 
Groningen, The Netherlands

Вимірювання результатів 
гарантує, що пацієнти 
отримують краще та 
більш специфічне для 
пацієнта лікування.

Harm Wesseling
CIO Martini Hospital

“
”

Наше рішення
Philips VitalHealth надає єдину 
централізовану програму для запиту та 
обробки даних про результати та даних 
клінічної реєстрації.

Збір, порівняння 
та звітування про 
результати для 
здоров'я

77%
Відсоток відповідей 

Цифрова 
автоматизація 
введення

Персоналізована 
допомога



Це неймовірно гарна 
концепція. Навчаючись один 
в одного ми дійсно можемо 
покращити догляд за 
пацієнтом.

Yvonne van Riet, 
breast surgeon, 
Catharina Hospital

“
”

Наше рішення

• Вимірювання якості за 
Результатами-для-пацієнта 
(Patient-Reported Outcomes, PROs) 
для раку грудей, раку легень та 
раку простати, базуючись на 
стандартах ICHOM

• Огляд результатів на клінічних 
панелях для лікарів

• Онлайн портал пацієнта

30%
Зменшення у 
непотрібній
госпіталізації*

15%
Зменешення у 
реоперації
люмпектомії*

74%
Зменшення 
повторних операцій 
для пацієнтів з раком 
грудей*

Стандартизований 
цикл покращення
для кожної групи 
пацієнтів

Як 7 нідерландських госпіталів ефективно використовують 
ціннісно-орієнтований підхід 
Santeon Group, The Netherlands

*The Boston Consulting Group, (2018). How Dutch Hospitals make Value-Based Healthcare Work http://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-Dutch-Hospitals-Make-Value-June-2018_tcm9-194478.pdf



Фасилітація та 
підтримка сімейних 
лікарів для сильної 
первинної медицини
Zorggroep Regio Oosterhout en omstreken
(ZORROO), Нідерланди

Ми обрали Philips VitalHealth, тому
що шукали організацію, яка може
запропонувати тяглість,
достатньо велика для зростання
та орієнтується на регіональну
співпрацю.

Daan Kerklaan

Керуючий Директор

Zorroo

“
”

Наше рішення
Coordinate - це рішення для обміну
даними про пацієнтів із хронічними
захворюваннями між залученими
лікарями. Крім того, ZORROO
використовує наші модулі для догляду
за літніми людьми та пацієнтами із
психічними розладами.

медичних 
працівників 
вважають, що 
Coordinate спростив 
мультипрофільну 
співпрацю

78%

медичних 
працівників 
позитивно оцінюють 
роботу  в Coordinate

Медичних 
працівників оцінюють 
реферальні 
можливості 
Coordinate як 
позитивні

77%

75%



Забезпечення 
розширеного 
інтегрованого 
регіонального 
обслуговування
Bernhoven Hospital, The Netherlands

Завдяки інноваційному 
програмному забезпеченню від 
Philips VitalHealth, лікар загальної 
практики та кардіолог можуть 
спільно працювати в одній і тій 
же картці пацієнта. Це робить 
лікування ще більш 
пацієнтоорієнтованим.

Dan Hoevenaars
Board Member Synchroon

and owner GP practice

“
”

Наше рішення
Регіональна мультидисциплінарна 
співпраця в різних станах хвороби у всій 
популяції пацієнтів. Комплексна 
співпраця в регіоні за підтримки Philips 
VitalHealth Coordinate, Engage та Insight.

координація догляду

якість життя

відвідувань 
госпіталів

Покращена

Оптимальна

Менше



Управління громадським здоров’ям

у часи COVID-19
Краще розуміння ситуації з
COVID-19 використовуючи PROMs
(результати, повідомлені пацієнтом)



Управління Громадським Здоров’ям 
Систематизація результатів, повідомлених пацієнтами, 
стосовно COVID-19

• Оцінка відповідей пацієнтів на 
опитування стосовно скринінгу ризиків

• Дистанційний моніторинг пацієнтів в 
умовах самоізоляції

• Сегментація та управління 
пацієнтопотоком для надання 
правильної допомоги в правильний 
момент

• Уникнення зайвого навантаження на 
лікарні та непотрібних візитів до лікарів



Основні переваги

Підтримка пацієнтів у часи невизначеності, допомога у правильному 
виборі через віддалений контакт з лікарем

Зменшення часу консультації з пацієнтом завдяки скринінгу ризику для 
COVID-19

Віртуальна підтримка та контроль стану пацієнтів в домашніх умовах 
задля обмеження візитів до лікарень

Попередження непотрібних візитів пацієнтів з COVID-19 до інших частин 
системи охорони здоров’я



Потенційні випадки використання для COVID-19, 
підтримувані Philips

Тріаж та надання 
медичного догляду:

• Лікарні мережі отримують дані в 
реальному часі про підгрупи 
пацієнтів, за яких вони 
відповідають, рівень їх ризику та 
сповіщення для окремих пацієнтів, 
які відслідковуються у разі 
перевищення контрольних 
показників

• На основі аналізованих даних 
лікарня вирішує, чи продовжувати 
карантин пацієнта вдома, 
перевіряти їх на COVID-19 або 
розпочати стаціонарну 
госпіталізацію

Дистанційний
самомоніторинг

• Пацієнт на дистанційному 
самоконтролі щодня заповнює 
анкети для виявлення симптомів 
COVID-19 та вимірювання 
температури

• Оператор отримує в реальному 
часі дані та повідомлення про 
виявлений ризик для певних 
пацієнтів, субпопуляцій та цілого 
населення для кращого 
управління ризиком

• Оператор може обмінюватися 
даними з надавачами медпослуг –
наприклад, лікарняною мережею 
для ефективної координації

Оцінки ймовірності 
ризику для кожного
Підтримка електронною формою 
для заповнення:
• Пацієнта відправляють до 

браузерної версії анкети з 
COVID-19

• Опитувальник працює на 
мобільних пристроях, ПК, 
ноутбуках, планшетах, а також 
може бут заповнений 
оператором по телефону  якщо 
пацієнт не має доступу до 
інтернету

• Вводиться інформація про 
контакти, подорожі, симптоми 
та їх тяжкість

Робочі дані по 
населенню щодо 
COVID-19
• Виявлення загальних тенденцій, 

регіональних тенденцій та 
детальних тенденцій локалізації 
для кращого прийняття рішень 
та постійного вдосконалення 
системи управління COVID-19

• Дані у форматі інформаційних 
дошок, що дозволяє проводити 
бенчмаркінг та аналіз даних

• Можливість експорту даних 
(формат CSV) та повне 
володіння даними 
користувачем рішення

Міністерство охорони здоров’я України Госпітальна мережа Задіяні органи



Крок 1: Пацієнт заповнює ПІБ, 
демографічні дані, контактні 
дані та потрібну форму згоди

Hospital X | Homepage

Кожна особо може почати скринінг за 
посиланням на веб-сайті МОЗ України

Веб-анкета запускається в браузері 
незалежно від пристрою та без 

потреби встановлення застосунків



Після натискання на посилання пацієнт заповнює 
анкету з потрібною інформацією



Опитувальник для скринінгу COVID-19 за 
факторами ризику та симптомами, що 
заповнюється пацієнтом



Пацієнт відповідає на ряд запитань відповідно до 
протоколу тестування та моніторингу COVID-19

Скринінговий опитувальник з широкими можливостями для 
редагування кількості та типів питань, які повинні відповідати 

необхідному протоколу спостереження та лікування



Зворотній зв’язок для пацієнта*
Поради засновані на результатах скринінгу
Рекомендації, категорії та питання можна налаштувати

Рекомендовано 3 категорії результатів:
• Немає ризикових скарг, відсутність симптомів
• Легкі / незначні скарги, частина симптомів присутня
• Високі / серйозні скарги, більшість повідомлених симптомів, дані моніторингу базового рівня 

перевищені

Тріаж медичними спеціалістами на основі результатів у вигляді аналітичної панелі.

Миттєвий відгук для пацієнта в QuestLink, наприклад:
«Дякуємо за заповнене опитування. Ваш сімейний лікар надасть зворотній зв'язок протягом n-годин електронною 
поштою або телефоном. На основі поточних спостережень 80 відсотків пацієнтів можуть одужати, перебуваючи 
вдома на самоізоляції. Ми незабаром повідомимо, чи належите ви до цієї групи та чи потрібне більш інтенсивне 
лікування. Якщо ваша ситуація погіршиться, зверніться до свого сімейного лікаря.»

* Результати скринінгу та відгуки пацієнтів можуть бути налаштовані та персоналізовані, виходячи з 
потреб операторів анкети та задіяних лікарень



Попередження та список завдань для надавачів 
допомоги ініціюється на основі анкети пацієнта
Ефективний перелік завдань полегшує швидке спостереження, триаж та лікування

Список завдань / сигнальний 
функціонал дозволяють швидко 

виконувати необхідні дії



Подальший контроль
Автоматичне призначення анкетування для пацієнтів, віднесених до певної 
категорії ризику. Увімкнення тривалого спостереження / моніторингу



Подальше опитування
Подальше опитування автоматично призначається на основі заданого розкладу

Наприклад питання щодо результату 
вимірювання температури для 

виявлення / моніторингу лихоманки



Подальші питання, що підтримують оцінку 
покращення здоров'я та якості життя пацієнта



Зведені інформаційні панелі даних, 1/2
Ознайомлення з сукупними результатами скринінгу для операторів анкетування та 
зацікавлених сторін



Зведені інформаційні панелі даних, 2/2
Ознайомлення з сукупними результатами скринінгу для операторів анкетування та 
зацікавлених сторін



Вибрані ключові відмінності, 1/2

• Опитувальники працюють на платформі QuestLink, що вже
впроваджена у понад 100 надавачів медичних послуг по 
всьому світу, використовується 70 тисячами лікарів та 5 
мільйонами пацієнтів

• Платформа QuestLink це:
 Медичний виріб I класу
 Відповідає ISO 13485:2016 (безпека та якість медичних 

виробів) 
 Відповідає ISO/IEC 27001:2013 (інформаційна безпека)
 Проходить аудит TÜV SÜD Product Service GmbH на 

відповідність з EU MDR



Вибрані ключові відмінності, 2/2

• Рішення складається з програмної ліцензії, сервісів по 
впровадженню, сервісної підтримки, навчання персоналу 
та зовнішнього хостингу (якщо такий буде потрібен, 
OpenLine, Нідерланди)

• Дотримання місцевих протоколів та вимог клінічної служби 
для COVID-19

• Кібербезпека підтримується тестами на проникнення, 
верифікацією через CAPTCHA код, згодою пацієнта

• Власник рішення є єдиним власником зібраних даних
• Анкети та інформаційні панелі українською мовою, 

технічна документація та частина інтерфейсу користувача 
англійською мовою



Загальна технічна архітектура рішення



Копії деяких сертифікатів з якості та безпеки




