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Місто Вознесенськ 

 “Smart City” 

 



Вознесенськ  - самостійна територіальна громада, центр Вознесенського району, 

розташоване в південній частині України, в центрі Миколаївської області 

Місто було засноване 27 січня 1795 року та названо на честь церковного 

свята - Вознесіння Господнього. 

 

Відстань до: 

м. Київ -  398 км. 

Площа міста 2256 га.; 

Населення міста – 36 000 

мешканців  

Вознесенськ 

 
 
 
 
 

Загальні відомості про місто 

 



ММП МБО “Фонд громади Вознесенська”:  
«Покращення якості надання медичних послуг шляхом удосконалення системи 

управління в медичних закладах м. Вознесенськ та запровадження системи 
електронної комунікації «пацієнт-лікар» 

 Бюджет проекту -   681485,00  гривен: 

 

 Співфінансування з боку бюджету міської ради (29 %) – 
197850,00  гривен; 

 

 Внесок ЄС/ПРООН (71 %) - 483635,00 гривен. 

 

 

Метою даного проекту є – створення сучасної медичної 

інформаційної системи з наданням мешканцям міста Вознесенськ 

електронних сервісів у медичній сфері.  

 

 



  

Первинна медична допомога (I-й рівень) 
Комунальне підприємство “Комунальне некомерційне 
підприємство Вознесенський   міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги” 

 



Вторинна медична допомога (II-й рівень) 
Комунальна установа  

“Вознесенська центральна районна лікарня”  

 



«Електрона система персоніфікації медичних даних в комунальних 

закладах Вознесенської міської ради  або електронне врядування 

медицини, як одна із основних складових якості медичних послуг» 

З 2004 року у Вознесенській ЦРЛ працює електронна інформаційна система, як модель управління 
медичною допомогою, в основі якої лежать персоніфіковані медичні бази даних населення. Але нажаль 
матеріально – технічна база, яка забезпечує роботу даної системи значно застаріла і зносилась, новітні 
технології розвиваюся і на теперішній час дана програма потребувала значного вдосконалення.  

 



 
 

                   В рамках даного проекту передбачається суттєво модернізувати автоматизовану систему 
управління медичною допомогою та переорієнтувати її функціонування в першу чергу на максимальне 
задоволення потреб та зручність користування електронними сервісами у сфері медицини мешканцями 
міста, а саме електронний кабінет пацієнта як компонент єдиного електронного кабінету мешканця міста, 
базову медичну інформаційну систему з автоматизацією основних процесів обслуговування пацієнта у 
лікарні, та запровадити електронну пластикову картку пацієнта.  
 
Головні завдання медичної інформаційної системи: 
 
•Комп'ютеризація робочих місць медперсоналу; 
 
•Оптимізація і спрощення ведення документообігу; 
 
•Обробка і систематизація накопичуваної інформації; 
 
•Рішення різних завдань фінансового характеру; 
 
•Автоматизація рутинних процесів в установі. 

Медична інформаційна система 

Проект охоплює: 
-амбулаторією сімейної медицини № 1; 
-амбулаторією сімейної медицини № 2; 
-поліклінічне відділенням Вознесенської ЦРЛ. 

 





Робоче місце лікаря 

 



Інформаційна система 

При потребі консультації «вузького спеціаліста» сімейний лікар проводить пацієнтові 
необхідний мінімум лабораторних та клінічних обстежень і оформлює направлення на 

консультацію до необхідного лікаря-спеціаліста 

 



Запис на прийом до лікаря 

 (бронювання часу візиту пацієнта) та направлення  

 



Приклади роботи системи 

 



Приклади роботи системи 

 



Електронний кабінет 
       Кабінет мешканця – компонент, 

який дозволяє організувати комунікації 
пацієнта з лікарями електронними засобами 
через веб-ресурс www.rozumnemisto.org. 

Тестова платформа ttps://rozumnemisto.ml/  

   
Кабінет мешканця є єдиною точкою 

входу громадянина до отримання інформації 
та послуг.  Для повноцінної реалізації у 
кабінеті мешканця виділено блок медичних 
сервісів «Охорона здоров’я».  

 
Кабінет мешканця міста забезпечує такі 

функції: 
• ідентифікація пацієнта (для уникнення 
доступу сторонніх осіб до даних пацієнтів); 
• запис до лікаря; 
• виклик лікаря додому; 
• перегляд даних про наявність та 
розклад роботи лікарів; 
• доступ до даних власної медичної карти 
(результати огляду, результати аналізів, 
призначене лікування). 

 

https://rozumnemisto.ml/
https://rozumnemisto.ml/
https://rozumnemisto.ml/


Приклади роботи системи 
Інформація про медичний заклад 

 



Приклади роботи системи 
Запис до лікаря 

 



Приклади роботи системи 
Талон запису до лікаря 

 



Приклади роботи системи 
 

 









Дякую за увагу! 
 

56500 
пл. Центральна, 1 

м. Вознесенськ 
Миколаївська обл. 

тел./факс +38 (05134)  4-26-74, 4-25-70 
e-mail: vozmer2@gmail.com 

 


