
    Майже рік ми живемо у новому світі, де головне - дистанція. І вона стала 
рушійною силою для змін у буденному житті і правилах ведення бізнесу. 
Бізнес, навіть той, що завжди був оффлайн, перейшов у цифру. Процес 
переводу виявився досить складним для підприємців на початку, але 
справжні «плоди» такої роботи пожинають саме співробітники компаній. 
Поряд з очевидними перевагами віддаленої роботи, такими як економія часу 
на дорогу, комфортні умови, гнучкий графік та можливість працювати з 
будь-якої точки світу, завжди стоїть один вагомий мінус: проблеми зі здоров’ям.
    Статті на медичних сайтах наголошують на тому, що надмірна прикутість до гаджетів має негативний 
вплив на всі системи людського організму, і їхнє використання має бути обмеженим.

    А чи завжди технології псують здоров'я? Ми довели зворотній бік цієї версії! 
 
    Сьогодні людство потребує допомоги у боротьбі із вірусом, як ніколи раніше. Медичні системи 
більшості країн зазнають викликів, з якими не здатні впоратись: більшість відділень у лікарнях 
перепрофільовуються в інфекційні, спостерігається дефіцит обладнання, інфекційних ізоляторів, 
витратних матеріалів та кваліфікованих лікарів. 
    Для лікаря допомагати людям - це справа його життя і, в певному сенсі, визначення долі. Тому, ми 
поставили за мету допомогати лікарям тими засобими, якими володіємо максимально, 
а отже, технологіями. 

БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІНОЇ ЛІКАРНІ №9

Вплив IT-технологій на стан здоров’я. 
Інший бік питання.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Основна мета  – безоплатна допомога лікарям Київської міської лікарні №9 із 
впровадження системи дистанційного моніторингу змін стану пацієнтів, що 
фіксуються на медичних електронних приладах.  



    5 реанімаційних боксів інфекційного відділення лікарні потребували постійного нагляду. Як правило, 
пацієнти з інфекційним захворюванням знаходяться в спеціальних ізоляторах. Аби мінімізувати 
поширення вірусу, вхід до ізолятора заборонений обмежений. Стан пацієнта кожної хвилини може 
змінитись, а медичному персоналу вкрай важливо вчасно виявляти та швидко реагувати на критичні 
ситуації, до того ж, безпечно і для власного здоров’я.

IP КАМЕРИ - ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ!

    Ознайомившись з лікарнею та її потребами, команда ITIS 
запропонувала встановити камери відеоспостереження в 
боксах та коридорах відділення. Надали необхідне 
обладнання наші партнери – компанія Tiandy.
    В загальному, системи відеоспостереження 
встановлюються для посилення безпеки в громадських 
місцях. В лікарні, - це просто необхідність як для 
забезпечення безпеки пацієнтів і співробітників, так 
і для оптимізації усіх робочих процесів. IP камери 
відеоспостереження використовуються в багатьох 
лікарнях для контролю за діяльністю персоналу та 
відвідувачів. Пандемія лише розширила спектр можливостей викорстання до безпосереднього 
спостереження за коридорами, палатами пацієнтів та місцями загального користування. Відеокамери 
використовуються медпрацівниками для нагляду за пацієнтами без відвідування їх палат. 
За допомогою спеціального програмного забезпечення для відеоспостереження, медсестра одночасно 
може контролювати безліч палат та швидко реагувати на будь-які відхилення від норми. 

 
 

Tiandy - відомий  постачальник рішень 

для інтелектуального відеоспостереження, 

який займає 7-е місце в світі серед 

компаній, що спеціалізуються на 

кольоровому відеоспостереженні. 

Tiandy інтегрує ШІ, великі дані, хмарні 

обчислення, Інтернет речей і камери в

інтелектуальні рішення, орієнтовані на 

безпеку. 

Tiandy TC-C32HN 

Форм фактор: турельна 
Роздільна здатність: 1920x1080 
Об'єктив: 2.8мм 
Кут огляду: 97.4° 
Клас захисту: IP66 
ІЧ підсвічування до 30м 

    Фахівці відділу інженерних рішень ITIS мали 7 днів на підготовку та 7 днів на встановлення обраного 
обладнання. У кожному з 5-ти боксів були встановлені по 2 камери відеоспостереження Tiandy TC-C32HN. 
Ще 3 камери розмістили у коридорі інфекційного відділення. У сумі, 13 камер, дані з яких проходять через 
мережевий відеореєстратор Tiandy TC-R3220. Комутатор D-Link DES-1009MP об’єднує і передає дані на 
27-ми дюймовий монітор в приміщенні оператора. В кабінеті оператора встановлена серверна шафа 
6U від Eserver для зручної організації простору.
    

ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕННЯ

Відеозаписи зберігаються на жорсткому диску 30 днів, і це, в нашому випадку, - ідеальний термін. 
 

IP-камера - пристрій для 
захоплення зображення.
Tiandy TC-C32HN
Форм фактор: турельна
Роздільна здатність: 1920x1080
Об'єктив: 2.8мм
Кут огляду: 97.4°
Клас захисту: IP66
ІЧ підсвічування: до 30м

Мережевий відеореєстратор - 
пристрій, який приймає 
відеосигнал з камер, кодує 
його та записує в архів на 
жорсткий диск.
TC-R3220
Кількість HDD: 2
Пропускна здатність: 
вхід 120Мбіт/с / вихід 100 Мбіт/с

Монітор, на який виводиться 
картинка з камер, а також 
пристрій для перегляду 
архіву записаних подій.
LG 27MK430H-B
Діагональ: 27 дюймів
Матриця: IPS
Роздільна здатність екрану:
Full HD (1920x1080)



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

Всі пацієнти на 1 екрані 

Постійний моніторинг 
стану пацієнтів 

Безпека здоров’я лікарів 

Спрощена координація дій 
між співробітниками 

Своєчасне реагування в 
критичних ситуаціях 

Підвищення загального рівня 
якості надання медичних послуг 

ПРО ITIS

Найбільш динамічний системний інтегратор України та партнер більше сорока світових вендорів-виробників 

обладнання та програмних рішень. ITIS надає повний комплекс ІТ-послуг, від оцінки потреби та проектування 

рішень до покращення досвіду використання та сервісного обслуговування.

itis.net.uamarketing@itis.net.ua+38 044 334 42 35
вул. Кирилівська, 121-а 

БЦ «Концепт», Київ

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕННЯ

БЕЗПЕКА

Запобігання 
правопорушень.

Можливість відстеження 
зникнення або псування
майна. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ
СПІВРОБІТНИКІВ

Підвищення рівня 
взаємодії.

Поліпшення системи
реагування та допомоги у
критичних ситуаціях.

МОНІТОРИНГ 
ВІДЕО

Можливість відстежувати
конкретні місця з будь-якої
точки.

Співробітники навіть
можуть контролювати 
свої ділянки і коридори 
з іншої будівлі.

СПРОСТУВАННЯ
ПРЕТЕНЗІЙ

Захист лікарів та бюджету 
лікарні від виплати 
великих необґрунтованих 
страхових вимог.

Збереження репутації
закладу.

НАГЛЯД ЗА
ПАЦІЄНТАМИ

Можливість моніторити 
стан пацієнтів.

Спостереження
відбувається в режимі 
реального часу, що
дозволяє миттєво
реагувати на зміни.

ЦИФРОВЕ
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Можливість миттєво
отримати дані з архіву.

Термін збереження
даних на жорсткому 
диску 30 днів.

Команда ITIS пишається реалізацією цього проекту! Впровадження рішення дозволило
лікарям відслідковувати зміни стану здоров’я пацієнтів та вчасно реагувати на критичні
ситуації. Бережімо здоров’я!   


