РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Середня кількість годин, які лікар витрачає
на відвідування пацієнтів на дому

15,1

години на тиждень
або 3 години на день

Cередня кількість випадків за останні 12 місяців,
коли виникала потреба у телеконсультуванні

20,1

Найбільш прийнятні
форми телеконсультування
Телеконсультування в режимі реального
часу (у присутності пацієнта)

41%

30%

Отримання експертних порад
на запит лікаря у режимі, відкладеному в часі

17%

28%

Отримання висновку в електронному вигляді після
перенаправлення пацієнта до вузького спеціаліста

випадків

50%
44%

Важко сказати / відмова

Направлення до вузьких спеціалістів
та досвід потреб у телеконсультуванні
середня кількість направлень до вузьких
фахівців, які видають лікарі своїм пацієнтам

6%
9%

Прийнятна форма
Бажана форма

Захворювання, з якими пов’язаний
найбільший попит на телеконсультування

38,7за місяць

Кардіологія

69%
71%

середня кільксть випадків, коли виникала
потреба у телеконсультуванні
Ендокринологія

5,8 за останні 30 днів

Дерматологія

Доступність та
використання
комп’ютера
та інтернету

Пульмонологія

Інші патології

18%

45%
47%
34%
36%
35%
39%
31%

Не потребуватиму жодних консультацій

2%

94%
мають

персональний
комп’ютер
на своєму
робочому місці

91%

мають доступ в
інтернет з комп’ютера
на своєму робочому
місці постійно або
більшу частину часу

68%

ведуть історію
хвороби пацієнтів
у форматі
електронної
медичної карти

Важко сказати / відмова

12%
11%

Потреба у телеконсультуванні
з попереднього досвіду

Дослідження було ініційоване Світовим Банком на прохання Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України в межах проекту “Підтримка реформ та ефективного урядування в сфері охорони здоров’я в Україні”, що
фінансується Трастовим фондом за підтримки Швейцарської агенції з розвитку й співробітництва. У березні 2019 року компанією «Полстер» шляхом онлайнанкетування було опитано 196 лікарів первинної ланки, що працюють у населених пунктах з чисельністю населення до 100 тис. осіб у Кіровоградській області.

Очікувані потреби у
телеконсультуванні

Чи є в Україні потреба в дистанційних онлайн
формах навчання для підвищення кваліфікації
та професійної перепідготовки медичних працівників?

Чи проходили б
Ви таке онлайн
навчання?

55%

71%

36%

9%

4%

13%

5%

7%

так

так, значною мірою

вже проходжу

так, до певної міри

ні

ні

важко сказати /
відмова

важко сказати / відмова

Доступні засоби для телеконсультування в амбулаторіях
Доступ в інтернет з
комп’ютера на власному
робочому місці

91%

Відеокамера

32%

12-канальний
електрокардіограф з
цифровим інтерфейсом

24%

Набір або окремі цифрові
“скопічні” системи із
генераторами світла

10%

Інтерактивний
цифровий стетоскоп

3%

Монітор життєвоважливих показників
із цифровим інтерфейсом

9%

Електрокардіограф
(з меншою кількістю каналів)

4%

Загальна оглядова
цифрова камера

1%

Нічого
з переліченого

42%

