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У статті доведено, що зміцнення системи 
охорони здоров’я країни є стратегічно важ-
ливим завданням для досягнення Цілей 
сталого розвитку. Метою статті є про-
аналізувати існуючі у європейських країнах 
державні механізми надання електронних 
послуг в медичній галузі для їх імплемента-
ції у  вітчизняну практику та покращення 
здоров’я та добробуту громадян, забезпе-
чення сталого розвитку. Узагальнено прі-
оритети державної політики країн ЄС на 
2019-2025 рр. (створення європейського 
простору даних про охорону здоров’я, спри-
яння кращому обміну цифровим здоров’ям за 
допомогою електронних медичних карток 
або електронних рецептів). Дослідження 
державних механізмів надання електронних 
послуг в галузі охорони здоров’я в умовах 
реалізації стратегії боротьби з пандемією 
та дезінформацією на національному рівні 
країн ЄС (Великобританія, Естонія, Іспанія, 
Норвегія, Румунія, Фінляндія, Франція, Швей-
царія, Швеція), дозволили виділити ключові 
державні цифрові інструменти електро-
нної системи охорони здоров’я (мобільні 
додатки, веб-додатки, відеочат, віртуальні 
травматологічні клініки, цифрові веб-пор-
тали пацієнтів, інтерактивний автомати-
зований чат-бот, урядові акаунти в соціаль-
них мережах, телеконсультації) та державні 
механізми, які використовуються для поши-
рення цифрового здоров’я під час COVID-19 
(регуляторні, фінансові, регуляторні, тех-
нічна інфраструктура). Виділено чинники 
використанню цифрових інструментів охо-
рони здоров'я під час пандемії (зміни політики 
щодо регулювання та відшкодування; інвес-
тиції в технічну інфраструктуру; навчання 
для медичних працівників) та основні сфери 
використання цифрових засобів охорони 
здоров’я (комунікації та інформації, вклю-
чаючи боротьбу з дезінформацією; нагляд і 
моніторинг; безперервне надання медичної 
допомоги, наприклад, шляхом дистанційних 
консультацій; розгортання та моніторингу 
програм вакцинації). 

Ключові слова: державний механізм, охо-
рона здоров’я, електронна послуга, цифрові 
інструменти, пандемія.

The article proves that strengthening the country's 
health care system is a strategically important 
task to achieve the Sustainable Development 
Goals. The aim of the article is to analyze the 
existing in European countries government 
mechanisms for providing electronic services 
in the medical field for their implementation in 
domestic practice and improving the health 
and well-being of citizens, ensuring sustainable 
development. The priorities of the government 
policy of the EU countries for 2019–2025 are 
summarized (creation of the European space 
of health data, promotion of better digital health 
exchange with the help of electronic medical 
cards or electronic prescriptions). A study of 
government mechanisms for the provision of 
e-health services in the context of the strategy 
to combat pandemics and disinformation at the 
national level of the EU (UK, Estonia, Spain, 
Norway, Romania, Finland, France, Switzerland, 
Sweden), identified key government digital tools 
of the electronic health care system (mobile 
applications, web applications, video chat, 
virtual trauma clinics, digital patient web portals, 
interactive automated chatbot, government 
social media accounts, teleconsultations) and 
government mechanisms used for dissemination 
digital health during COVID-19 (regulatory, 
financial, regulatory, technical infrastructure). 
There are highlighted factors on the use of digital 
health tools during the pandemic (changes in 
regulatory and redress policies; investments 
in technical infrastructure; training for health 
workers) and the main areas of use of digital 
health tools (communication and information, 
including the fight against misinformation); 
supervision and monitoring, continuous provision 
of medical care, for example, through remote 
consultations, deployment and monitoring of 
vaccination programs).
Key words: government mechanism, health 
care, e-service, digital tools, pandemic.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Цифрова інформація є основою 
забезпечення високого рівня якості медичної 
галузі. Сектор охорони здоров’я поступово 
досягає цифрової інтеграції в різних опера-
ціях та на всіх етапах діагностики та лікування.  
За останні два десятиліття було успішно запо-
чатковано різноманітні e-ініціативи, які дозво-
лили реформувати системи охорони здоров’я 
та покращити якість надання медичних послуг 
у всьому світі.

Розвиток державних електронних послуг 
в сфері охорони здоров’я забезпечує доступ 
до основних якісних медико-санітарних послуг, 
безпечних, ефективних і прийнятних за вар-

тістю основних лікарських засобів та вакцин, а 
також захист пацієнтів від фінансових ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості впровадження держав-
них механізмів надання електронних послуг 
в медичній сфері та сучасні напрямки роз-
витку електронної системи охорони здоров’я 
узагальнені в працях іноземних та вітчиз-
няних дослідників: Nick Fahy [1], Gemma 
A. Williams [1], Jisan Lee [2], Young-Taek Park [2], 
Yu. Rang Park [2], Jae-Ho. Lee [2], Mounir 
M. Khalil [3], Ray B. Jones [3], Братішко Ю. [4], 
Дегтяр О. [4], Деренська Я. [4], Козирева О.
[4], Мохова Ю. [4], Орлова Н. [4-5] та ін. Різні 
наукові підходи до застосування держав-
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них механізмів надання електронних послуг 
в медичній галузі з погляду на імплемента-
ції кращого європейського досвіду надання 
медичних послуг у вітчизняну практику зумов-
люють актуальність цієї статті.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Електронна система 
охорони здоров’я сприяє підвищенню рівня 
медичної культури, реалізації основних прав 
людини, якості та справедливості життя. 
Зміцнення системи охорони здоров’я країни 
є стратегічно важливим завданням для ство-
рення міцного фундаменту з політик, організа-
цій та заходів, необхідних для досягнення цілей 
всеохоплюючого доступу до послуг охорони 
здоров’я, а також Цілей Сталого Розвитку. 
За даних умов доцільним є дослідження дер-
жавних механізмів надання електронних 
послуг в медичній галузі для реформування 
вітчизняної системи охорони здоров’я.

Метою статті є проаналізувати існуючі 
у європейських країнах державні механізми 
надання електронних послуг в медичній галузі 
для їх імплементації у  вітчизняну практику та 
покращення здоров’я та добробуту громадян, 
забезпечення сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. В сучасних 
умовах перед більшістю країн світу постали 
значні проблеми у сфері охорони здоров’я, 
пов’язані з посиленням соціально-економічних 
нерівностей, епідеміологічними та демогра-
фічними зрушеннями, запитами населення, 
дефіцитом ресурсів, розвитком технологій.

Одним із пріоритетів країн ЄС на 
2019-2025 роки є створення європейського 
простору даних про охорону здоров’я, спри-
яння кращому обміну цифровим здоров’ям 
за допомогою електронних медичних карток 
(EHR) або електронних рецептів. Доступність 
цифрових медичних карт та електронних 

рецептів у багатьох країнах ЄС дозволило 
обмежити непотрібні контакти між лікарями та 
пацієнтами та знизити ймовірність зараження 
коронавірусом. 

Проте статистика ЄС свідчить про те, що 
невелика кількість пацієнтів сьогодні мають 
доступ до своїх медичних карт в Інтернеті або 
використовують веб-сайти чи програми. Вони 
користуються Інтернетом в основному для 
пошуку інформації про здоров’я (рис. 1).

Згідно з опитуванням Eurostat ІКТ в ЄС 
55% людей у віці від 16 до 74 шукали інфор-
мацію, пов’язаної зі здоров’ям, через Інтернет 
у 2020 р. із великими відмінностями між краї-
нами. З усіх заходів, пов’язаних зі здоров’ям, 
доступ до особистих медичних карт в Інтернеті 
та заміна відвідувань лікарів програмами та 
веб-сайтами охорони здоров’я зафіксувала 
нижчі показники, за винятком Фінляндії та 
Естонії, які є більш розвинутими в області циф-
рового здоров’я. 

Рівень впровадження цифрового здо-
ров’я на практиці до COVID-19 також різнився 
залежно від типу застосування та країни. У той 
час як 83% країн-членів ВООЗ Європи, повідо-
мили про використання телерадіології, а 81% – 
про використання соціальних медіа для кам-
паній з підтримки здоров’я, лише 59% мали 
національну систему електронних медичних 
карт (рис. 2). Програма мобільного здоров’я, 
що фінансується урядом, була представлена 
в 22 державах-членах.

У квітні 2020 року Європейська Комісія при-
йняла рекомендацію підтримати поступове ска-
сування заходів щодо стримування коронаві-
русу за допомогою мобільних даних та додатків. 

Більшість країни-членів запустили націо-
нальний додаток для відстеження контактів 
та попередження про COVID-19. Цифровий 
шлюз додатків для відстеження COVID-19 був 

 
Рис. 1. Результати пошуку інформації, пов’язаної з охороною здоров’я,  

людей у віці від 16 до 74 в мережі Інтернет в 2020 році [1]
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пошук інформації про стан здоров’я доступ до особистих медичних карт онлайн інші послуги з охорони здоров'я, доступні через веб-сайти
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Рис. 2. Рівень використання цифрового здоров’я залежно  
від типу програми в країнах ЄС [1]

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Соціальні мережі для керування прийомами пацієнтів

Соціальні мережі для екстренних повідомлень

Соціальні мережі для пропаганди здоров’я

mHealth для обстежень, спостереження та моніторингу
здоров'я

mHealth для зміцнення здоров'я

Мобільні нагадування про зустріч

mHealth для доступу до електронних карт пацієнтів

Мобільна телемедицина або телемедицина

Моніторинг пацієнтів mHealth

Дотримання лікарських засобів mHealth

Колл-центри/телефони допомоги

Реагування на надзвичайні ситуації та управління

Дистанційний моніторинг пацієнта

Телепатологічні послуги

Телерадіологія

Національна система електронних медичних карт

Соціальні медіа mHealth eHealth

запущений для забезпечення обміну інфор-
мацією між національними додатками кордо-
нів, щоб користувачі могли бути попереджені, 
перебуваючи за кордоном, якщо вони контак-
тували з кимось, та дали позитивний резуль-
тат на COVID-19. 

У березні 2021 року Європейська комісія 
представила пропозицію щодо цифрового 
зеленого сертифіката як паспорт вакцини 
для всього ЄС. Сертифікат сприяє безпечним 
подорожам громадян, а також є ключовим для 
підтримки сильно постраждалої туристичної 
індустрії Європи. Цифровий сертифікат ЄС 
про COVID користується успіхом у всьому світі: 

він встановив глобальний стандарт і наразі є 
єдиною системою, яка вже діє на міжнарод-
ному рівні. 

43 країни вже підключені до системи ЄС: 
27 країн-членів ЄС, 3 країни Європейської 
економічної зони, Швейцарія та 12 інших країн 
і територій. Загалом до Комісії звернулися 
60 третіх країн, зацікавлених у приєднанні 
до системи ЄС. Крім тих, які вже підключені, 
тривають технічні дискусії з 28 з цих країн. 
Держави-члени ЄС видали понад 591 мільйон 
цифрових сертифікатів ЄС про COVID. 

20 країн-членів ЄС також використовують 
цифровий сертифікат ЄС про COVID-19 для 
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внутрішніх цілей, наприклад, для доступу до 
великих заходів і ресторанів, кінотеатрів і 
музеїв, з додатковою національною правовою 
основою [6].

На національному рівні країни ЄС розро-
били різноманітні стратегії боротьби з панде-
мією та дезінформацією.

У Великобританії у березні 2020 року було 
запущено додаток COVID Symptom Study у 
співпраці з науковою компанією в галузі охо-
рони здоров’я та Королівським коледжем 
Лондона. Додаток поєднує дані про симптоми, 
що повідомляються самостійно, з програм-
ними алгоритмами, які дозволяють аналіти-
кам передбачати, хто має вірус, і відстежувати 
інфекції у Великобританії та інших країнах. 
Постачальник послуг Великобританії AccuRx у 
березні 2020 року створив інструмент відеочату, 
за допомогою програмного забезпечення 
якого протягом кількох місяців проводились 
більше мільйона відеоконсультацій у 6 700 ліка-
рях. У деяких лікарнях Великобританії також 
створені віртуальні травматологічні клініки, які 
дозволяють пацієнтам отримувати відео- або 
телефонну консультацію, після чого їх відправ-
ляють до подальшої клініки або виписують. 

В Естонії всі громадяни, які є страхуваль-
никами медичного страхування, можуть отри-
мати доступ до своїх медичних даних через 
веб-портал пацієнтів. Е-Patient Portal (e-PP) 
надає доступ до національної бази даних охо-
рони здоров’я шляхом включення даних від 
різних постачальників медичних послуг EHR. 
Для безпеки даних система використовує циф-
рову сертифікацію, цифровий підпис, шифру-
вання та технологію розподіленого зберігання 
даних, а всі записи діяльності підтримуються 
технологіями блок-ланцюга. Під час фази над-
звичайної ситуації першої хвилі Естонія запус-
тила інтерактивний автоматизований чат-бот 
(«Suve»), щоб боротися з дезінформацією та 
гарантувати, що кожен, хто живе або відвідує 
країну, може отримати відповіді на запитання 
з офіційних джерел. 

В Іспанії всі урядові акаунти в соціальних 
мережах використовувалися для протидії 
недостовірній, неправильно спрямованій або 
шкідливій інформації та для моніторингу їх 
тенденцій у співпраці з основними платфор-
мами соціальних мереж (наприклад, Twitter, 
Facebook, YouTube, Instagram тощо). Ці зусилля 
включали створення спеціальних інформацій-
них каналів у Telegram і WhatsApp, спрямова-
них на надання рекомендацій щодо охорони 
здоров’я безпосередньо громадянам. 

В Іспанії Міністерство охорони здоров’я 
створило веб-портал і мобільний додаток 
(кількома мовами), орієнтований на туристів, 

які подорожують до Іспанії, під назвою «Spain 
Travel Health». Ця програма надає інформацію 
про умови в’їзду, актуальну інформацію про 
епідемічну ситуацію в Іспанії та показує реко-
мендації щодо охорони здоров’я, яких слід 
дотримуватися після прибуття. В Іспанії кіль-
кість дистанційних медичних консультацій, які 
надаються через додаток MEDIQUO, зросла 
більш ніж на 150%. Провідними посередни-
ками для цього швидкого розширення вико-
ристання дистанційних консультацій в країні 
були наявний високорозвинений потенціал 
цифрового охорони здоров'я, досвід медич-
них працівників у використанні встановлених 
цифрових інструментів (наприклад, електро-
нні медичні картки, електронний рецепт, тощо) 
та онлайн-взаємодія громадян і пацієнтів з їх 
службою охорони здоров’я.

У Норвегії та більш ніж 40 країнах у всьому 
світі програмне забезпечення District Health 
Information Software 2 (DHIS2) використову-
валося для нагляду за захворюваннями до 
пандемії та було адаптовано для підтримки 
виявлення випадків, звітування про ситуацію 
та активного спостереження за COVID-19. 
Програмне забезпечення було розроблено в 
рамках глобальної співпраці між ВООЗ та широ-
ким колом партнерів на чолі з Університетом 
Осло. Цифровий портал Helsenorge.no дозво-
лив покращити самостійне ведення хвороби 
та підвищити ефективність обігу за медичною 
допомогою Портал системи охорони здо-
ров'я Helsenorge.no – стратегічний інстру-
мент eHealth, який дозволяє здійснювати вхід 
до системи та користуватися різними функ-
ціями щодо здоров'я користувача та меди-
ко-санітарних послуг. За останні кілька років 
на порталі з'явився список інструментів для 
самостійного ведення хвороби – додатків, 
відеороликів, електронних навчальних курсів, 
які допомагають упоратися із соматичними та 
психічними симптомами та проблемами [7].

У Румунії було запущено програму 
«Coronaforms», яка збирає дані про тестова-
них осіб і дозволяє районним органам охо-
рони здоров’я надсилати накази про ізоляцію 
пацієнтам із позитивним тестом, а також їхнім 
сімейним лікарям. 

У Фінляндії застосовано підхід, подібний 
Іспанії, до широкого кола веб-сайтів і соці-
альних мереж, які використовуються як плат-
форми для спілкування з громадськістю та 
поширення інформації, а також використання 
чат-ботів для відповідей на запити. Органи 
охорони здоров’я проводили вебінари з моде-
лювання епідемії, вакцинації та інших питань, 
які широко обговорювалися в ЗМІ, а також 
були активні на прес-конференціях, доступних 
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на YouTube або транслюваних Yle (національне 
громадське радіо). У Фінляндії також було 
запущено додаток для туристів та інших осіб, 
які в’їжджають в країну, під назвою FINENTRY, з 
метою згладжування подорожей після посла-
блення прикордонних обмежень; він може 
зберігати тест на COVID і замовляти тест на 
COVID у Фінляндії, якщо він потрібен.

У Франції 36 000 лікарів надали 5,5 мільйона 
телеконсультацій у березні і до 56 000 ліка-
рів у квітні 2020 року. За 2021 рік проведено 
близько 40 000 телеконсультацій на місяць, 
що у 10 разів більше ніж під час пандемії. 
Причиною цього стало зняття зобов’язання 
знати пацієнта з підозрою на COVID-19 до 
телеконсультації.

У Швейцарії та кількох установах охорони 
здоров’я в Німеччині для нагляду, моніторингу 
та відстеження контрактів використовується 
мобільна програма eHealth для нагляду, моні-
торингу та аналізу реагування на спалахи 
(SORMAS). Ця система була спочатку розро-
блена в 2014 році у відповідь на спалах Еболи 
в Західній Африці. 

Швеція надає послуги через веб-портал 
пацієнтів PAEHR, який надає користувачам 
доступ до інформації EHR через національну 
платформу обміну медичною інформацією. 
Пацієнти мають єдину точку доступу до всієї 

інформації EHR, незалежно від типу системи 
EHR. Швеція надає всім пацієнтам універсаль-
ний доступ до медичної документації, оскільки 
всі лікарні, первинні клініки та психіатричні 
заклади вже використовують EHR. В Швеції 
попит на телеконсультації за 2020 рік подво-
ївся. Попит на провідних лікарів в Італії, Іспанії і 
Великобританія помножилася на 30 [2]. 

Узагальнюючи досвід європейських країн 
можна виділити державні механізми, які вико-
ристовуються урядом для полегшення вико-
ристання цифрових інструментів охорони здо-
ров’я під час пандемії (табл. 1).

Широкому використанню зазначених дер-
жавних механізмів в сфері охорони здоров'я 
під час пандемії сприяють: зміни політики 
щодо регулювання та відшкодування; інвести-
ції в технічну інфраструктуру; та навчання для 
медичних працівників. 

Під час пандемії цифрові засоби охорони 
здоров’я використовуються для підтримки 
чотирьох основних сфер: комунікації та інфор-
мації, включаючи боротьбу з дезінформацією; 
нагляд і моніторинг; безперервне надання 
медичної допомоги, наприклад, шляхом дис-
танційних консультацій; розгортання та моні-
торингу програм вакцинації. Цифрові інстру-
менти дають постачальникам більш цілісне 
уявлення про здоров’я пацієнтів завдяки 

Таблиця 1
Державні механізми, які використовуються для поширення цифрового здоров’я  

під час COVID-19

Механізм Характеристика

Регуляторні  
механізми

Зняття обмежень щодо кількості та/або тривалості дистанційних консультацій, 
які може надавати постачальник.
Зняття обмежень щодо фахівців, які можуть надавати дистанційні консультації.
Зняття обмежень щодо виду допомоги, за якою можуть надаватися дистанційні 
консультації.
Зняття обмежень щодо того, які типи пацієнтів можуть отримати доступ до дис-
танційних консультацій.

Фінансові  
механізми

Надання компенсації за дистанційні консультації.
Розширення того, які професії та види допомоги можуть отримувати відшкоду-
вання за дистанційні консультації.
Інвестиції для підтримки постачальників у придбанні ІТ-обладнання та впрова-
дженні ширшої інфраструктури.
Інвестиції для підтримки розвитку цифрових технологій охорони здоров'я.

Регуляторні  
механізми

Проведення тренінгів з дистанційної консультації клініцистів.
Розробка професійних рекомендацій щодо безпечного користування дистан-
ційними консультаціями та електронним рецептом.
Реалізація адаптованих методів догляду, таких як сортування.

Технічна  
інфраструктура

Розробка програм для підтримки відстеження контактів, моніторингу та спосте-
реження.
Адаптація існуючого програмного забезпечення для підтримки моніторингу та 
спостереження.
Використання пристроїв для включення або покращення дистанційного моніто-
рингу пацієнтів.
Розробка нових інструментів для організації системи охорони здоров'я, таких як 
управління попитом і пропозицією засобів індивідуального захисту або закладів 
інтенсивної терапії.
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доступу до даних, споживачам – можливість 
приймати більш обґрунтовані рішення щодо 
власного здоров’я та надати нові можливості 
для полегшення профілактики, ранньої діагнос-
тики захворювань, що загрожують життю, та 
лікування хронічних захворювань поза тради-
ційними закладами охорони здоров’я, уряду – 
реальні можливості для покращення медич-
них результатів та підвищення ефективності 
державної політики в галузі охорони здоров’я.

Висновки. На основі проведеного дослі-
дження доведено, що зміцнення системи охо-
рони здоров’я країни є стратегічно важливим 
завданням для досягнення цілей всеохоплю-
ючого доступу до послуг охорони здоров’я. 
Визначено пріоритети державної політики 
країн ЄС на 2019-2025: створення європей-
ського простору даних про охорону здоров’я, 
сприяння кращому обміну цифровим здо-
ров’ям за допомогою електронних медичних 
карток або електронних рецептів. 

Дослідження державних механізмів надання 
електронних послуг в галузі охорони здоров’я 
в умовах реалізації стратегії боротьби з пан-
демією та дезінформацією на національному 
рівні в таких країнах ЄС, як Великобританія, 
Естонія, Іспанія, Норвегія, Румунія, Фінляндія, 
Франція, Швейцарія, Швеція, дозволили 
виділити ключові державні цифрові інстру-
менти електронної системи охорони здоров’я 
(мобільні додатки, веб-додатки, відеочат, 
віртуальні травматологічні клініки, цифрові 
веб-портали пацієнтів, інтерактивний авто-
матизований чат-бот, урядові акаунти в соці-
альних мережах, телеконсультації) та дер-
жавні механізми, які використовуються для 

поширення цифрового здоров’я під час  
COVID-19 (регуляторні, фінансові, регуля-
торні, технічна інфраструктура), ефективна 
реалізація яких дозволить покращити медичні 
результати та підвищити ефективність дер-
жавної політики в галузі охорони здоров’я
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