
Конкурс на краще
цифрове рішення в

кардіології

Асоціація кардіологів України
за підтримки компанії “Серв’є”



Про конкурс:
● Шановний конкурсанте!

Ви щойно завантажили цю презентацію – і це перший крок до участі в конкурсі!

Серцево-судинні захворювання на сьогодні є причиною смерті № 1 в Україні та в усьому світі. Незважаючи на
наявність ефективних ліків, невирішеними залишаються питання поганої прихильності пацієнтів до лікування, 
недостатньої проінформованості про причини та наслідки серцево-судинних захворювань, важливості своєчасного
та регулярного спостереження у лікаря та багато інших. 

Разом з тим, у світі створюються нові цифрові рішення – додатки, сайти для лікарів і пацієнтів, телемедицина, 
цифрові пристрої та багато інших, які в галузі охорони здоров’я могли б допомогти лікарю і пацієнту в щоденній
боротьбі з серцево-судинними хворобами. Крім того, пацієнти все частіше використовують сучасні цифрові
технології. Так, наприклад, в світі використання додатків для фіксації показників артеріального тиску є досить
поширеним, в дослідженнях доведено, що такі технології покращують прихильність.

Метою даного конкурсу є розробка цифрового рішення в кардіології, яке б слугувало на користь лікаря та/або
пацієнта для вирішення найбільш актуальних проблем:

1. Взаємодія лікаря і пацієнта на прийомі/в стаціонарі
2. Покращення поінформованості пацієнтів про своє захворювання

3. Покращення прихильності пацієнтів до лікування

4. Цифрові рішення для покращення ефективності лікування і контролю стану пацієнтів вдома



Кроки проекту

01 Опишіть найбільш актуальну

невирішену проблему, над якою Ви

бажаєте працювати. В чому її

актуальність?

Актуальна проблема

02 Запропонуйте ідею, яка могла б
допомогти подолати цю проблему.

Ідея

03 Як ця ідея могла би бути реалізована за

допомогою цифрових технологій? 
Детальний опис, малюнок або уявне
зображення будуть дуже корисними для

кращого розуміння проекту.

Цифрове рішення



Автор проекту

ПІБ

Місце роботи

E-mail

Про себе



Наскільки актуальною є дана

проблема в Вашій практиці, в
практиці Ваших колег?

Наведіть приклади

Опишіть проблему

Проблема



Опишіть Вашу ідею

Як саме Ваша ідея допоможе Вашим

лікарям/пацієнтам? 

Запропонуйте ідею

Ідея



Запропонуйте цифрове рішення для

втілення Вашої ідеї

Чи буде реальним втілення цього

рішення в Україні?

Наскільки воно буде зручним та

корисним для лікарів/пацієнтів?

Запропонуйте цифрове рішення

Рішення



Презентацію, відео та інші матеріали
надсилайте на поштову скриньку

До 01.06. 2020

innovation_contest@ukr.net


