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Сервіс, який полегшує життя 
пацієнтів та лікарів



Про проект

Програма “Поліклініка без черг” розроблена відповідно до останніх 
нововведень згідно реформи системи охорони здоров’я, яку 
Міністерство охорони здоров’я планує активно розвивати в 2017 році.

МИ ПРАГНЕМО:

Надати можливість пацієнтові зробити запис до лікаря в зручний для 
нього час та відвідати лікаря без черг.

Забезпечити оптимізацію управління пацієнтопотоком в медичній 
установі та зробити цей процес максимально легким.

МИ ГАРАНТУЄМО:

Безпеку та захист всіх даних. 

Зручне та прозоре керування всіма процесами

Відкритий код програмного забезпечення;

Розширення функціоналу сервісу

Пацієнти ― Керуйте своїм часом, записуйтеся до лікарів 
тоді, коли вам зручно. 

Головні лікарі ― Керуйте пацієнтопотоком та реєстратурою 
для максимальної ефективності вашої клініки.  

Переваги для громади та держави
Зменшення кількості випадків самолікування, адже візит до лікаря стає 
комфортним та не потребує багато часу.

Майбутня всеукраїнська мережа медичних закладів з вільним доступом 
медпрацівників для запису та направлення пацієнтів між закладами.

Легкий та швидкий спосіб видачі талонів для пільгових категорій 
населення та моніторинг по їх використанню.

Актуальні дані по завантаженості лікарів різних спеціалізацій 
з майбутнім плануванням держзамовлень до навчальних закладів.

Всеукраїнська база медичних послуг, медичних працівників відповідно 
до їх кваліфікаційної категорії, а також база даних пацієнтів.

Кожен пацієнт закріплений за своїм сімейним лікарем та має 
комфортний сервіс для зв’язку з ним. 
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Переваги для медзакладів 
Вам доступний зручний моніторинг та управління завантаженням 
лікарів.

Ми забезпечуємо зручне управління штатом поліклініки

Ви забудете про черги в коридорах, хоча пацієнтів стане більше. 
Також ви отримаєте можливість додаткового фінансування. 

Реєстратура під контролем. Забудьте про зайві папірці, яким 
притаманно губитися. 

У вас буде чітке розуміння щодо завантаження, завдяки чому ви 
зможете зарезервувати необхідну кількість часу на роботу зі складними 
пацієнтами, а також планувати забезпечення медичної установи 
необхідними матеріалами та обладнанням.

Вам доступний оперативний запис пацієнтів до вільних лікарів. 

Ви можете планувати та змінювати розклад лікаря, вносити заміни та 
відпустки.

У вас зменшиться кількість повторних записів. Пацієнти будуть 
заздалегідь проінформованими як підготуватися на ту чи іншу 
процедуру.
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Які питання вирішує програма
“Поліклініка без черг” для пацієнтів?

Скорочення часу на відвідування лікаря через планування та 
завчасний запис на прийом. В деяких випадках час скорочується від 
цілого дня до кількох хвилин.

Зручність у виборі способу для запису на прийом через різні канали: 
Веб-сервіс (доступна також мобільна версія), Реєстратор, Термінал, 
Колл-центр, Лікар.

Зменшення кількості повторних записів на прийом через 
інформування пацієнтів про підготовку до прийому заздалегідь.

Швидке скасування запису у випадку зміни планів пацієнта. Програма 
інформує всіх користувачів про відміну запису та дає можливість іншим 
пацієнтам відвідати лікаря.

З особистого кабінету пацієнта можливо викликати додому свого 
закріпленого лікаря чи зробити до нього запис в медичний заклад. 
Для цього потрібно звернутися в медичну установу, що використовує 
програму “Поліклініка без черг” для закріплення свого сімейного лікаря 
в картці пацієнта.
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Наші консультанти розкажуть про Поліклініку без черг, 
навчать з нею працювати та знайдуть відповідь на будь-яке 

запитання в режимі 24/7. 

Звертайтеся за номером +380 (97)-205-18-31 
чи надсилайте свої листи на адресу 

info@newmedicine.com.ua


