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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЇЇ ЗАСОБИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Мета статті полягає в аналізі перспективи розвитку дистанційної медичної 
допомоги (телемедицини) та аналізі технічних засобів для її впровадження. 
Оцінка переваг та недоліків телемедичної допомоги населенню. Методологія 
дослідження полягає в аналізі сучасного стану телемедичної допомоги населен-
ню, засобів надання висококваліфікованої медичної допомоги, переваги та пер-
спективи розвитку. Огляд існуючих на сьогодні методик дистанційної медичної 
допомоги; аналіз обладнання; оцінка переваг та недоліків засобів дистанційної 
медицини. Висновки. Телемедична допомога вже сьогодні має ряд значних не-
заперечних переваг: економія часу лікаря та пацієнта, економія коштів, кон-
сультативна допомога висококваліфікованих спеціалістів, дистанційний і три-
валий моніторинг життєвих показників пацієнта. Дистанційна допомога доступ-
на на різних рівнях, від простого використання месенджерів для відео- та 
аудіоконсультацій, пересилки фотокопій результатів аналізів і до застосування 
спеціалізованого обладнання з можливістю під’єднання сучасних медичних при-
ладів для реєстрації фізіологічних показників хворих. Однак, новітні технології 
медицини ні в якому рані не повинні заміняти живе спілкування з пацієнтом, 
а мають його доповнювати та покращувати методику і результати лікування.

Ключові слова: телемедицина, дистанційний моніторинг, засоби телемеди-
цини.
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Инновационные подходы в организации телемедицинской  
помощи, ее средства и перспективы развития

Цель статьи заключается в анализе перспективы развития дистанционной 
медицинской помощи (телемедицины) и анализе технических средств для ее вне-
дрения. Оценка преимуществ и недостатков телемедицинской помощи населению. 
Методология исследования заключается в анализе современного состояния теле-
медицинской помощи населению, средств оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи, преимущества и перспективы развития. Обзор существу-
ющих сегодня методик дистанционной медицинской помощи; анализ оборудо-
вания; оценка преимуществ и недостатков средств дистанционной медицины. 
Выводы. Телемедицинская помощь уже сегодня имеет ряд значительных 
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неоспоримых преимуществ: экономия времени врача и пациента, экономия 
средств, консультативная помощь высококвалифицированных специалистов, 
дистанционный и длительный мониторинг жизненных показателей пациента. 
Дистанционная помощь доступна на различных уровнях, от простого использо-
вания мессенджеров для видео- и аудиоконсультаций, пересылки фотокопий 
результатов анализов до использования специализированного оборудования с 
возможностью подключения современных медицинских приборов для регистра-
ции физиологических показателей больных. Однако, новейшие технологии 
медицины ни в коем случае не должны заменять живое общение с пациентом, 
но должны его дополнять и улучшать методику, а также результаты лечения.

Ключевые слова: телемедицина, дистанционный мониторинг, средства 
теле медицины.
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Innovative approaches in the organization of telemedical 
assistance its means and prospects of development

The purpose of the article is to analyze the prospects of development of remote 
medical care (telemedicine) and analysis of technical means for its implementation. 
Evaluating the advantages and disadvantages of telemedicine to the population. 
The methodology of the study is to analyze the current state of telemedicine to 
the population, the means of providing highly qualified medical care, benefits and 
prospects for development. An overview of the existing methods of remote medical 
care; equipment analysis; evaluation of the advantages and disadvantages of the 
means of remote medicine. Conclusions. Telemedicine still has a number of sig-
nificant advantages: physician and patient time savings, cost savings, advice from 
highly skilled specialists, remote and long-term monitoring of patient’s vital signs. 
Remote assistance is available at various levels, from the simple use of instant 
messengers for video and audio consultation, the transfer of photocopies of the 
results of analyzes and the use of specialized equipment with the ability to connect 
modern medical devices for the registration of physiological indicators of patients. 
However, the latest technology in medicine should never replace “live” communica-
tion with the patient, but should complement it, improve the methodology and 
results of treatment.

Key words: telemedicine, remote monitoring, telemedicine. 

Сьогодні, в епоху стрімкого розвитку цифрових та ІТ-технологій, 
у медицині виникає необхідність іти в ногу з часом і впроваджувати 
принципово нові підходи до надання медичних послуг. Одним із 
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таких новітніх напрямків є телемедицина [1,3,6,8,10]. Телемедици-
на являє собою широкий спектр можливостей надання дистанційної 
професійної медичної допомоги в різних галузях охорони здоров’я, 
використовуючи цифровий мобільний та інтернет-зв’язок, бази даних, 
розроблені програми дистанційної візуалізації та контролю за жит-
тєвими показниками пацієнтів [1,2,3,7,8,10,34]. 

Вищеозначений дистанційний напрям медичної допомоги має на 
меті значно покращити рівень медичного забезпечення населення, 
полегшити зв’язок між пацієнтами з обмеженими фізичними мож-
ливостями, з віддалених населених пунктів та висококваліфіковани-
ми медичними спеціалістами. 

Вже сьогоні дистанційна допомога пацієнтам має ряд вагомих 
переваг, а саме:

– нівелює просторовий бар’єр (географічний) між пацієнтом та 
високоякісним спеціалістом, що особливо важливо в сільській міс-
цевості, гірських районах та віддалених населених пунктах;

– економить час пацієнта та лікаря (пацієнту не потрібно витра-
чати час, аби дістатися в медичний заклад, не потрібно очікувати в 
чергах і т. д.);

– дистанційна методика уможливлює покращення якості консуль-
тативних та лікувальних послуг за рахунок залучення декількох 
високоякісних спеціалістів (з різних спеціалізованих клінік);

– оптимізує якість профілактичних заходів та диспансеризації 
населення;

– дає значний економічний ефект (економія коштів пацієнтів та 
лікувальних установ);

– обмін досвідом між спеціалістами різних рівнів і т. д. 
[1,3,4,6,7,9,10,14]. 

Телемедичну допомогу хворим можна надавати за допомогою роз-
роблених цифрових засобів для аудіально-візуальної комунікації 
(спеціально розроблених та загальноуживаних на базі андроїд і т. д.), 
які дозволяють здійснити опитування пацієнта в реальному часі, 
почути всі його скарги, надати консультативну допомогу, призна-
чити та інтерпритувати лабораторні й інструментальні методи об-
стеження [1,2,3,9,10]. Однак дана методика теледопомоги не повинна 
заміняти «живого» обстеження хворого та спілкування з пацієнтом. 
Одним із її суттєвих недоліків є неспроможність достовірно отрима-
ти показники життєдіяльності організму: стан шкірних покривів, 
слизових, дистанційно неможливо здійснити аускультацію, перкусію 
та пальпацію і т. д.

Таким чином, якісні телемедичні послуги неможливі при вико-
ристанні тільки аудіально-візуальних засобів комунікації, дистан-
ційна допомога повинна включати окрім вищезгаданих методів ще 
й застосування спеціально розроблених приладів та датчиків з мож-
ливістю реєстрації життєво важливих показників людського організ-
му та передачі спеціалісту їх числових даних в реальному часі.

Для дистанційної допомоги консультативного характеру застосо-
вують засоби фото- та відеофіксації в реальному часі або з записом 
на оптичні цифрові носії з наступною передачею даних на комп’ютер 
чи безпосередньо спеціалісту за допомогою ІЧ-порту, Bluetooth чи 
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USB [4,5,14]. Ці можливості забезпечує система PACS (Picture Ar-
chiving and Communication System) та система RIS (Radiology Infor-
mation System) компанії Dr Systems [17,23].

Система The Dominator (Diagnostic Reading Station) може реєстру-
вати, відображати та інтерпритувати фотозображення усіх типів об-
стежень [24]. Телесистема дистанційної допомоги Physician Clinical 
Review дозволяє спеціалістам аналізувати фотокопії результатів об-
стежень, передавати текстові файли, що стосуються пацієнтів, отри-
мувати на надсилати аудіофайли, консультативні висновки та про-
грами реабілітацій [17].

Дистанційно з відеозображенням працюють наступні системи: 
система VSS компанії JedMed, система DigiCAM 2.0, система 
TotalExam Cam компанії GlobalMedia, рентгенографічна система 
CMDR-1S-MIL компанії MinXRay Inc., система Cerner на базі 
MultiMedia Foundation, дистрибутивна система PaccCube на базі 
DatCard Systems, системи відеоконференцій PAS, включаючи AGNES 
і Avizia telemedicine від AMD Telemedicine, Intouch Health, апарати 
фото- і відеокомунікації AMD 2500, GlobalMed Total Exam 3, Horus 
HD Digital Scope System компанії AMD Telemedicine та інші [22,35]. 

Однак, фото та відеофіксація вимагає виконання ряду важливих 
умов, які пацієнт не завжди може забезпечити, а саме: наявність 
апаратури високої роздільної здатності, наявність гарного освітлення, 
наявність високошвидкісного інтернету (необхідний для передачі 
великих об’ємів даних фото- чи відеофайлів), наявність постійного 
і стабільного джерела живлення [4]. 

Сьогодні одним із важливих показників для якісної дистанційної 
допомоги є показники серцевої діяльності, а саме: моніторинг сер-
цевого ритму, показники артеріального тиску (АТ) та частоти сер-
цевих скорочень (ЧСС). Забезпечити якісну реєстрацію числових 
показників серцевої діяльності та виведення їх на дисплеї комп’ютера 
допомагає система POLAR, яка відслідковує вищезгадані показники 
не тільки одного пацієнта, але й цілої групи хворих з однотипними 
захворюваннями, за оздоровчими і реабілітаційними програмами. Ця 
система складається з програмного забезпечення та нагрудного дат-
чика, який фіксується на хворому. Дані, що зчитуються з датчика 
за допомогою USB-порту, передаються на комп’ютер та обробляють-
ся спеціально розробленою програмою POLAR Precision Performance. 
Отримані дані виводяться на моніторі комп’ютера та зберігаються в 
архіві. Відповідно до заявлених виробником даних, точність вимі-
рювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) системи POLAR відпо-
відає точності ЕКГ [14,17]. 

Серед важливих недоліків даної системи потрібно відмітити до-
сить обмежену пам’ять для зберігання отриманих показників (не 
більше 11 годин), великі проміжки між вимірюваннями показників 
пульсу (кожні 5 секунд), а також обмежений радіус використання 
(в межах спеціалізованих відділень закладу та його прилеглої тери-
торії). 

Дещо більший спектр можливостей забезпечує прилад компанії 
«Garmin», який, окрім реєстрації показників серцевої діяльності, 
(ЧСС) визначає темп, швидкість та подолану пацієнтом відстань під 
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час виконання реабілітаційної програми за допомогою вбудованого GPS 
модуля супутникової навігації. Отримані з датчиків показники обро-
бляються програмою Training Center і виводяться на екран комп’ютера 
у вигляді числових значень та графічних схем і діаграм [5]. 

Однак «Garmin», незважаючи на досить велику точність вимірю-
вання (похибка – не більше 1% при визначенні ЧСС і не більше 3% 
при визначенні GPS параметрів), теж має ряд недоліків: обмежений 
радіус використання (лікувально-профілактиний заклад та прилегла 
територія), похибка GPS параметрів значно збільшується при засто-
суванні в закритих приміщеннях та за наявності погодніх умов, що 
ускладнюють роботу системи геопозиціювання.

Також широко використовується монітор серцевого ритму типу 
RS800 системи Polar, виготовлений у вигляді наручного годинника, 
який розміщуєься на зап’ясті пацієнта та дозволяє реєструвати ЧСС, 
середні та пікові значення (при будь-якій формі рухової активності), 
середню довжину кроку, темп та ритм бігових кроків, швидкість та 
дистанцію ходьби [5,25]. Незважаючи на гарну точність вимірюван-
ня, значний радіус дії та велику вбудовану пам’ять, даний пристрій 
не здатний передавати отримані з датчиків показники в реальному 
часі на віддалений монітор комп’ютера, телефона чи планшета. Апа-
рат монітору серцевого ритму RS800 виводить числові показники 
тільки на свій екран. А пацієнт, для надання лікарю даних, отри-
маних за допомогою цього пристрою, повинен самостійно їх зареє-
струвати чи оголосити за допомогою програм аудіально-візуальної 
комунікації, що в свою чергу збільшує процент погрішності та змен-
шує достовірність отриманих результатів.

З метою надання спеціалізованої медичної допомоги у віддалених 
і важкодоступних місцях (гірських місцевостях, зонах відчуження 
та ін.), особливо під час стихійних лих, техногенних аварій та тран-
спортних катастроф, застосовуують мобільний телемедичний комп-
лекс «STEL TKmobile» [13]. Основною метою цього мобільного комп-
лексу є надання дистанційної консультивно-діагностичної допомоги 
постраждалим. До його складу входять апаратура та програмне за-
безпечення: система забезпечення відеоконференцій, комп’ютерний 
кардіограф на 12 відведень, пульсоксиметр, автоматичний вимірювач 
АТ, глюкометр та цифровий термометр. Вбудований кодек відеозв’язку 
забезпечує високоякісний відео- та аудіозв’язок і підтримує роботу 
в ІР мережах на швидкості до 2 Мбіт/c з використанням протоколу 
H.323. Збір і зберігання персоніфікованої медичної інформації здій-
снюється за допомогою комп’ютера, який підключений до базавої 
точки доступу WiFi 802.11g.

Недоліками даної телемедичної системи «STEL TKmobile» є необ-
хідність постійного перебування спеціально навченого медичного 
працівника безпосередньо біля пацієнта під час надання допомоги, 
великий об’єм системи (2 валізи). До того ж, контролювати життєві 
показники хворого можна тільки обмежений час (під час надання 
допомоги), а робота «STEL TKmobile» напряму залежить від стану 
заряду акумуляторів.

Добре себе зарекомендували телемедичні комплекси STEL TKP5, 
TKP6, TKP7 і TKP8, які забезпечують телеконсультації та телекон-
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силіуми, допомагають у проведенні дистанційної діагностики, моні-
торингу складних маніпуляцій з відеозв’язком у реальному часі [13]. 
Зазначені відеокомунікаційні комплекси працюють на базі комп’ютера 
з програмним апаратним кодеком компанії Polycom в IP-мережах до 
2 Мбіт/c з можливістю підключення 4*BRI ISDN до 512 Кбіт/c у 
відповідності до протоколів Н.320, Н.323. 

Система відеозабезпечення IP Extension Gateway (IEG) компанії 
Rivulet також забезпечує веб-інтегровані можливості для відеомоні-
торингу виконання медичних процедур, обмін відеофайлами та фото-
файлами, відеозв’язок для навчання та тренінігів й інше [17]. Але 
ці комплекси працюють тільки в закритих приміщеннях, вимагають 
постійного живлення від електромережі, допомога надається тільки 
під час зв’язку спеціаліста з пацієнтом, вони об’ємні і не здатні в 
реальному часі реєструвати показники життєздатності пацієнта. 
Тобто основна функція цих приладів – високоякісний відео- та 
аудіозв’язок для консультативної допомоги, а також забезпечення 
навчального процесу (інтерактивні лекцї, тренінги, конференції, 
симпозіуми і т. д.). 

Аналогічно з вищезгаданими комплексами медичне телеобладнан-
ня компанії DiViSy, TM21 спеціалізується на високоякісній обробці 
та передачі фото-, відео- (вбудований модуль DiViSy IP21 Image 
Processing з можливістю масштабувати та збільшувати зображення 
в 2, 4, 8, 16 разів) та аудіосигналів (з пропускною здатністю 8, 16, 
32, 64 і 128 Кбіт в секунду), які адаптовані для консультацій та 
дистанційного навчання як в реальному часі, так і у віддаленому, 
із застосуванням будь-яких каналів зв’язку (супутникові канали, 
канали Radio Ethernet 2,4ГГц, 5,25-5,35 ГГЦ і 5,7-5,8 ГГц, канали 
мобільного зв’язку стандартів GSM, CDMA, GPRS, радіоканали УКВ, 
Wi-Fi та інші). Також застосовують video home telehealth system для 
покращення результатів лікування та моніторингу астматичного 
статусу у дітей [14,31,32]. 

Серед позитивних характеристик систем DiViS TM21, які виріз-
няють їх з-поміж інших, потрібно виділити наступні: надійний 
зв’язок, можливість під’єднувати медичне обладнання, яке має циф-
рові виходи (відеокамери, цифрові мікроскопи, цифрові електрокар-
діографи, енцефалографи і т.п.). Недоліками систем TM21 є їх 
 громіздкість, можливість працювати лише в межах лікувально-про-
філактичних закладів, допомога хворому надається тільки безпо се-
редньо під час консультацій чи діагностичних процедур. 

Також для дистанційної медичної допомоги використовують і 
телемедичні системи Aerotel Heartline T компанії Aerotel Medical 
Systems, основним напрямком діяльності яких є віддалений моніто-
ринг серцевої діяльності, а саме – контроль електрокардіосигналу 
пацієнта, як в одному, так і в 12 відведеннях [14]. Сильною стороною 
даної системи є її високоточний і якісний контроль серцевої діяль-
ності, наявність єдиного віддаленого аналітичного центру отриманих 
показників, але система Aerotel Heartline T здійснює реєстрацію 
показників серця впродовж обмеженого часового проміжку, для фік-
сації сенсорів у 12 відведеннях необхідний медичний спеціаліст для 
їх коректної постановки. 
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Цікаву розробку для телемедицини пропонує компанія Vitaphone, 
суть якої полягає в розміщенні пристроїв контролю та спостереження 
за серцевою діяльністю в мобільному телефоні [26]. Пристрій Vitaphone 
2300 дозволяє реєструвати електрокардіограму пацієнта в трьох від-
веденнях з наступним її записом та дистанційною передачею спеціа-
лісту для інтерпритації за допомогою мережі GSM/GPRS. Vitaphone 
2300 досить зручний у користуванні, невеликий, портативний, добре 
працює як у закритих приміщеннях, так і на відкритих просторах. 
Для реєстрації електрокардіограми пацієнту достатньо лише приту-
лити його тильною стороною до проекції серця на грудній клітці [103]. 

Однак його використання залежить від покриття та стабільності 
роботи мережі GSM/GPRS, пристрій моніторить тільки серцеву ді-
яльність у той момент, коли пацієнт прикладає його зворотню сто-
рону до своїх грудей, а похибка в розміщенні апарату на тілі хво-
рого вагомо впливає на достовірність отриманого результату.

Для дистанційного моніторингу та експрес-діагностики серцевої 
діяльності також застосовують апарати «КАРДІОТЕСТ-01» та «Теле-
Корд-01» [14,27]. «КАРДІОТЕСТ-01» переважно застосовують для 
домашнього контролю стану серцевої діяльності, в амбулаторіях та 
санаторно-оздоровчих центрах. Апарат здатен визначати адаптацій-
ний резерв серцево-судинної системи пацієнта, порушення ритму та 
провідності [14,27]. Прилад реєструє ЕКГ в одному відведенні, ви-
раховує ЧСС, варіабельність серцевого ритму та його порушення, він 
здатен запам’ятовувати частину ЕКГ. Реєстрація ЕКГ здійснюється 
як за допомогою електродів, що розміщені на самому апараті, так і 
за допомогою стандартних електродів, які можна за необхідності 
під’єднати. Отримані показники «КАРДІОТЕСТ-01» передає на 
комп’ютер лікаря за допомогою інтернет-мережі [14,27]. 

«ТелеКорд-01», як і попередній апарат, являє собою мобільний 
пристрій для контролю серцевої діяльності. Він призначений для 
реєстрації ЕКГ у 12 відведеннях з наступною передачею отриманих 
результатів мережами GSM-GPRS (тип модуля SIM300DZ з діапазоном 
частот 900/1800/1900 МГц) на коп’ютер спеціаліста для аналізу 
[14,28]. Спектр застосування апарату – ідентичний до пристрою 
«КАРДІОТЕСТ-01».

Ці дві діагностично-профілактичні телесистеми також далекі від 
досконалості, їх робота залежить від рівня заряду акумуляторів, по-
трібен високоефективний стабілізатор напруги або low-drop стабілі-
затор DA1, контролювати роботу серцево-судинної системи можна 
обмежений проміжок часу (тільки, коли під’єднані електроди до 
пацієнта), робота апаратів змушує пацієнтів перебувати певний час 
у спокої та значно обмежує їх соціальну і фізичну активність (не-
можливо впродовж тривалого часу відстежувати показники серцевої 
діяльності пацієнта під час його звичного робочого чи вихідного дня), 
розташування або підключення електродів вимагає присутності ме-
дичного працівника. 

Цікавим рішенням забезпечення телемедичної допомоги в режи-
мі «лікар-пацієнт» є безпровідна діагностична мережа PMP4, роз-
роблена компанією LifeWatch Corp. Система PMP4 надає можливос-
ті ряду медико-діагностичних приладів реєструвати показники жит-
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тєдіяльності пацієнта та передавати отримані дані за допомогою 
Bluetooth на спеціальний комутатор, який з’єднаний з коп’ютером. 
Отримані дані аналізуються висококваліфікованим спеціалістом з 
наступним висновком та лікувально-діагностичною тактикою [20,21]. 
Серед приладів, які працюють на основі даної діагностичної мережі, 
є: ЕКГ реєстратор із записом 12 відведень, пристрій для реєстрації 
показників глюкози та артеріального тиску, спірометр (з можливіс-
тю визначати VC, FVC, volume-time and flowvolume curves, FVC, 
FEV1, FEV3, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, 
extrapolated volume), оксиметр для вимірювання рівня кисню в кро-
ві та пульсу, Bluetooth-вага [17,20,21]. 

Окрім спеціально розробленого медичного обладнання для надан-
ня дистанційної телемедичної допомоги, застосовують типове інстру-
ментально-апаратне обладнання. Один із новітніх напрямків дистан-
ційної медичної допомоги – телерадіологія застосовує звичайну 
апаратуру для отримання рентгенівських знімків чи інших радіоло-
гічних зображень. Отримані дані надсилаються спеціалістам для 
наступного аналізу та консультативного висновку [15].

Напрям телепатології також використовує відомі методики елек-
тронної мікроскопії, а отримані фотографії клітин та тканин при 
різних патологіях та патологічних процесах надсилає спеціалісту для 
аналізу та інтерпритації [18,19].

Теледерматологія застосовує спосіб дистанційної передачі спеці-
алістам фотофіксації стану уражених шкірних покривів і результати 
лабораторних та інструментальних аналізів [11,12,13]. Телемедичний 
напрям психіатрії – телепсихіатрія – також використовує програмні 
аудіально-візуальні комунікації для оцінки психологічного стану та 
здійснення дистанційної консультативної підтримки хворих [16,17]. 

Також стрімко розвиваються ще й інші напрямки дистанціної ме-
дичної допомоги і реабілітації: кардіологія/електрокардіографія, УЗД, 
мамографія, хірургія, травматологія та ортопедія, алергологія, офталь-
мологія, нефрологія, гінекологія, акушерство, педіатрія, неврологія, 
урологія, отоларингологія та інші [3, 4, 14, 17, 29, 30, 31, 33, 35]. 
Спільною рисою цих вищезгаданих напрямків є застосування телеме-
дичної допомоги переважно тільки для комунікативного спілкування 
з пацієнтом та передача спеціалісту через месенджери фотокопій ре-
зультатів лабораторних та інструментальних обстежень.

Основним недоліком цих напрямків є відсутність контролю жит-
тєвих показників діяльності організму хворого в реальному часі 
впродовж тривалого періоду, неможливість дистанційно контролюва-
ти стан здоров’я пацієнта після надання консультативної допомоги. 

Висновки

Сьогодні завдяки розвитку цифрових технологій телемедицина 
все більше і більше застосовуюється з метою покращення якості 
надання медичної допомоги населенню. Дистанційна допомога має 
ряд значних незаперечних переваг: економія часу лікаря та пацієн-
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та, економія коштів, консультативна допомога висококваліфікованих 
спеціалістів, дистанційний і тривалий моніторинг життєвих показ-
ників пацієнта. 

Телемедична допомога вже зараз доступна на різних рівнях, від 
простого використання месенджерів для відео- та аудіоконсультацій, 
пересилки фотокопій результатів аналізів і до застосування спеціа-
лізованого обладнання з можливістю під’єднання сучасних медичних 
приладів для реєстрації фізіологічних показників хворих. Новітні 
технології медицини ні в якому разі не повинні замінити живе спіл-
кування з пацієнтом, але повинні його доповнювати та покращувати 
методику і результати лікування.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та 
впровадженні новітніх телемедичних методик надання високопрофе-
сійної дистанційної допомоги населенню, створенні засобів для від-
даленого контролю за перебігом патологічних процесів та оптиміза-
ції диспансерного нагляду.
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