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Проблеми медичної галузі

До 2020 року бюджетні заклади охорони здоров’я та їх 
персонал перебували поза технологій інтернету. 

Проблеми галузі: 
• відсутність комп’ютерів 
• відсутність мережевої інфраструктури 
• відсутність навичок роботи з ПК у персоналу.

Індустрія 4.0 та політика держави Україна вимагають 
цифровізації усіх галузей. 

Низка рішень уряду розпочали процес іt-трансформації 
галузі охорони здоров’я.



Міжнародна медична платформа ITMED –
сучасна багатокомпонентна SaaS платформа

призначена для створення трьох
видів сайтів: 
1) медичних установ; 
2) лікарів; 
3) компаній, що торгують товарами 
медичного призначення та надають
послуги в охороні здоров'я

Компонента конструкторів сайтів 

А

торгівля медичною технікою, 
інструментом, меблями, 
витратними матеріалами

Компонента торгова 

В

для публікацій статей і новин 
медицини та фармацевтики

Компонента інформаційна 

Б

Головне: користувачі отримали 
персональні електронні кабінети для 
створення та управління сайтом, 
інформаційних та рекламних активностей, 
закупівель медичної техніки, отримання 
запису пацієнтів (для компаній – запитів 
клієнтів) тощо. 

Компонента адміністрування
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Кількість самостійно створених
користувачами сайтів
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Відвідувачі на місяць Перегляди на місяць

78 158 000

24 000 39 000

220 000



Переваги платформи ITMED 
Інтерфейс платформи розрахований на користувачів з початковим рівнем навичок
роботи на ПК, спеціальне навчання – не потрібне. 

Актуальне охоплення: близько 30 000 ліцензіатів медичної практики, тільки лікарів 
в галузі задіяно більш ніж 185 000.

Самостійне створення сайту займає 1-2 робочих дні. Можливості оприлюднення 
публічної інформації, отримання записів пацієнтів, публікація статей, новин, фото 
та відео. 

Автоматизована SEO-оптимізація та лідогенерація по 12 каналам.

Економія коштів в мільйони гривень, бо значно спрощує процес створення та 
адміністрування сайтів медичних закладів та не потребує утримання додаткового
персоналу. 



ВИСНОВКИ

Міжнародна медична платформа ITMED за поточний 
рік довела свою практичну користь:

• у входженні галузі охорони здоров’я України до 
Індустрії 4.0;

• у автоматизації процесів задоволення потреб у 
інформаційній та товарній складових діяльності 
закладів охорони здоров’я, лікарів та компаній, що 
пов’язані з медициною.



Чому Міжнародна медична платформа ITMED 
гідна перемогти в номінації «SMART MED»

1.Це найбільш функціональне українське рішення для 
медицини та комунікацій зі споживачами медичних 
послуг й товарів. 

2.Охоплює сотні тисяч користувачів, змінює життя 
інших людей на краще. 

3.Приносить державі економію коштів в мільйони 
гривень, бо значно спрощує процес створення та 
адміністрування сайтів медичних закладів. 

4.Не потребує утримання додаткового персоналу.

5.Робить процес закупівель медичної техніки 
прозорішим та обмежує прояви корупції.



Корисні посилання на детальну інформацію

Медична платформа https://itmed.org/
Статистика https://itmed.org/statistics/
Конструктори сайтів https://itmed.org/service/
Відео «Канали лідогенерації» 
https://www.youtube.com/watch?v=GO0YNs8sX9g&featur
e=emb_logo
Реєстр медичних закладів https://itmed.org/clinics/ua/
Приклади самостійно створених користувачами сайтів   
https://acinus.itmed.org/
https://centrpmsd.itmed.org/

+38 (044) 299 95 99 Електронна пошта: portal@itmed.org
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