К РА Щ І П РА К Т И К И М І С Ц Е В О Г О С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Передумови
Дніпропетровськ з 2011 року бере участь у пілотному проекті щодо модернізації сфери охорони здоров’я. Вже завершено перший етап реформування галузі – відокремлення ланки первинної
медико-санітарної допомоги. В місті створено
дванадцять центрів первинної медико-санітарної
допомоги (ЦПМСД) з 72 амбулаторіями. Оскільки
жителі міста звикли звертатись за медичною допомогою до фахівців різних рівнів надання медичної допомоги, виникла необхідність постійно
інформувати громаду про зміни, що відбулися в
міської медицині.

Нововведення
Починаючи з квітня 2013 року, у Дніпропетровську діє соціально-інформаційний проект – медична інформаційно-пошукова система
dnipromed.com.
Мета – забезпечення постійного інформування жителів міста про організаційні зміни в
роботі закладів охорони здоров’я, обсяг надання
медичної допомоги в центрах первинної медикосанітарної допомоги. Розробила ресурс компанія «СДМ» за підтримки департаменту охорони

Міська медична
інформаційно-пошукова
система
здоров’я Дніпропетровської міської ради.
Система dnipromed.com на сьогоднішній день
не має аналогів серед спеціалізованих сайтів.
Створенню порталу передувала велика підготовча робота, проведена департаментом:
узагальнено інформацію про заклади охорони
здоров’я первинної ланки (ЦПМСД), фахівців закладів, територіальні межі лікарських дільниць,
визначено графіки роботи лікарів, контактні телефони тощо. Компанія «СДМ» виконала технічноінформаційне забезпечення проекту.
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Інформаційні технології в управлінні містом
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Для інформування городян перед початком реалізації проекту була проведена пресконференція для представників місцевих засобів
масової інформації за участі директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради Рудяка О.О. та керівників компанії «СДМ».

Результати
Інтернет-ресурс dnipromed.com забезпечує
можливість для жителів та гостей міста оперативно отримувати необхідну інформацію про роботу закладів охорони здоров’я первинної ланки
(ЦПМСД).
Так сервіси сайту дозволяють:
- знайти необхідний медичний заклад первинної ланки охорони здоров’я (Центр первинної
медико-санітарної допомоги);
- знайти свого або вибрати дільничного чи
сімейного лікаря, а також отримати адресу та

графік прийому, контактні телефони, продивитись
карту проїзду до закладу;
- ознайомитися з відгуками відвідувачів
сайту про лікарів і медичні установи, залишити
свій відгук;
- зробити пошук найближчих до місця проживання аптек, в яких наявний необхідний медичний препарат, дізнатися його вартість, а також
ознайомитися з інструкцією щодо його застосування;
- прочитати поради щодо здорового способу життя.
Соціально-інформаційний проект dnipromed.com
є новою технологією в умовах проведення модернізації галузі охорони здоров’я, що покращує
інформованість громади щодо питань здоров’я та
отримання якісної медичної допомоги. Впровадження проекту сприяє успішній реалізації задач
охорони здоров’я та наближенню медичної допомоги до жителів міста.

Інформація для контактів
Рудяк Олександр Опанасович,
заступник міського головидиректор департаменту охорони здоров’я
Дніпропетровської міської ради
пр. К. Маркса, 75-а
м. Дніпропетровськ, 49 000
тел. 56-745 55 21, тел./факс 744 22 55
ел.пошта: upr-gorzdrav@atlantis.dp.ua
сайт: dnipromed.com

