
Панує думка,
що летальний випадок
після інфаркту міокарда — це норма.

АЛЕ ТАК НЕ ПОВИННО БУТИ!



2 години 6 годин Час до «відкриття» артерії

Кількість живих 
клітин міокарда

Близько 100 людей загине від ССЗ за час прочитання цього буклету.

Більше 40 000 інфарктів міокарда в Україні діагностують щорічно 
і 20% із них закінчуються смертю.

Перші 2 години після появи симптомів інфаркту міокарда найважливіші, 
саме в цей час ще зберігається більша частина живих клітин міокарда

Здавалося б, маючи сучасні технології лікування ССЗ, постійно купуючи ангіографи, стенти, тромболітики, 
машини екстреної медичної допомоги, проблема не має бути настільки серйозною. 
Але чому ж вона залишається такою гострою? 

На жаль, медпрацівники, які першими контактують із пацієнтом, часто не мають достатнього досвіду 
для правильної інтерпретації ЕКГ, тому пацієнта транспортують у найближчу лікарню для підтвердження 
діагнозу. Але саме перші дві години від початку тромбозу і є вкрай важливими для збереження міокарда!

Відстань між кваліфікованим лікарем-кардіологом і пацієнтом є однією із основних причин неефективної 
екстреної медичної допомоги.

Боротьба з ССЗ розділяється на дві пов’язані проблеми — підвищення ефективності та якості надання 
медичної допомоги хворим, які потребують невідкладної кардіологічної допомоги та створення робочої 
системи раннього виявлення та профілактики ССЗ.

Смертність від ССЗ безпосередньо корелює із рівнем захворюваності населення. Тому потрібно не тільки 
підвищувати якість надання невідкладної кардіологічної допомоги, а й розвивати ефективну систему 
раннього виявлення та профілактики ССЗ.

Одним із напрямків, який може щось істотно змінити у системі надання допомоги кардіохворим,  
є широке використання телемедичних технологій.

На жаль, більшість пацієнтів отримує 
медичну допомогу тільки за 6 годин після прояву 
симптомів інфаркту міокарда

ПРОБЛЕМА ДIАГНОСТУЕТЬСЯ НАДТО ПIЗНО!

Профілактика і рання діагностика ССЗ —
     попередити критичні стани можна!

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) — 
одна із основних причин смертності в усьому світі.



UNET дозволяє вирішити два важливих завдання:

ЮКАРД 100
Сучасний електрокардіограф
із вбудованим телеметричним модулем.

Телеметрична центральна станція
Автоматизоване робоче місце 
лікаря-кардіолога.

забезпечити висококваліфіковану кардіологічну діагностику при наданні екстреної 
медичної допомоги, незалежно від місця звернення за допомогою;

створити ефективну систему ранньої діагностики та профілактики серцево-судинних 
захворювань.

• ЮКАРД дозволяє передавати ЕКГ, а також 
здійснювати голосові дзвінки за принципом 
мобільного телефону.
• Не потрібно купувати додаткові мобільні 
телефони або планшети.
• Час на передачу ЕКГ і консультаційного 
висновку — менше однієї хвилини.
• Вбудований дисплей і принтер для перегляду 
і друку ЕКГ поруч з пацієнтом.
• Інтегрована в електрокардіограф система 
автоматичного аналізу ЕКГ допоможе лікарю 
самостійно приймати рішення в критичних 
ситуаціях.

• Набір ефективних програмних засобів для 
прийому, аналізу та зберігання ЕКГ.
• Автоматичне інформування лікаря-консультанта 
про надходження нової ЕКГ за допомогою SMS 
і email повідомлень.
• Автоматизований аналіз порушень ритму 
серця та інфаркту міокарда значно спрощує 
роботу кардіолога.
• Гнучке інтегрування комплексу в локальну 
мережу будь-якої лікарні.
• Можливість аналізу ЕКГ на смартфоні або 
планшеті дозволяє лікарю-кардіологу працювати 
ефективно, незалежно від того, де він є.

Комплекс UNET складається із двох функціональних елементів: 
портативного електрокардіографа ЮКАРД 100 і телеметричної центральної станції 
з автоматизованою системою документообігу та повідомлень.

РІШЕННЯ — ТЕЛЕМЕТРИЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС UNET

«Висока смертність при гострому коронарному синдромі  — наслідок 
пізнього виявлення хворих і пізнього «відкриття» артерій. Впровадження телеме-
дицини в регіонах є необхідною умовою успішного розвитку реперфузійної 
мережі України і успішне використання телеметричного комплексу UNET 
в Одеській області є яскравим тому підтвердженням».

Колесніков В.А.
кардіохірург, завідувач відділенням інвазивної кардіології
м. Одеса



Чому кардіологічний телеметричний комплекс UNET?

UNET — єдина на ринку телеметрична кардіологічна система, в основу роботи якої покладено 
повнофункціональний електрокардіограф.
Тільки такий електрокардіограф забезпечує реєстрацію ЕКГ діагностичної якості, що дозволяє 
поставити правильний діагноз і вберегти пацієнта та лікаря від наслідків неправильного лікування.
Компактні реєстратори ЕКГ, які часто використовуються в телемедицині, не є електрокардіо-
графами, та не можуть забезпечити необхідну якість електрокардіограм.

Перш ніж натиснути кнопку «передати», лікар повинен побачити ЕКГ і переконатися в її якості.
Тільки UNET візуалізує електрокардіограму на графічному дисплеї безпосередньо біля пацієнта.
Лікар не повинен довіряти здоров’я пацієнта і свою безпеку реєстраторам ЕКГ без дисплея.

Телемедицина в кардіології — це не факт передачі ЕКГ, а факт отримання віддаленої консуль-
тації та діагностичного висновку, незалежно від того, як далеко лікар-кардіолог від пацієнта.

Тільки UNET дозволяє приймати ЕКГ у автоматичному режимі і передавати кардіологічні висновки 
та рекомендації за допомогою SMS і email на смартфони, планшети та електрокардіографи.
Немає необхідності хвилинами слухати «писк» у слухавці, коли передаєте ЕКГ застарілими 
системами, — краще приділіть цей час пацієнтові!

«Завдяки впровадженню комплексу UNET у Полтавській області, тромболітичну 
терапію почали проводити не тільки лікарські, але і фельдшерські бригади 
швидкої допомоги, в тому числі жителям віддалених сільських районів.
Час «діагноз-стент» скоротився у два рази».

«Дистанційні консультації з використанням комплексу UNET допомагають 
лікарям сімейної медицини діагностувати ССЗ прямо в ЦПМСД і проводити 
профілактичні огляди на ділянці та виявляти хворих з ССЗ на ранніх стадіях 
розвитку хвороби».

Ткач Л.І.
Завідувач телеметричного центру екстреної медичної допомоги, 
м. Полтава

Дячук І.А. 
Лікар сімейної медицини, завідувач амбулаторією ЦПМСД Шевченківського р-ну, 
м. Київ
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ТОВ «Компанія «ЮТАС»
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