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АКТУАЛЬНІСТЬ
Заклади охорони здоров'я, обладнані діагностичним устаткуванням КТ, МРТ, рентген-апартами 
чи мамографами, у своїй діяльності подеколи стикаються з такими проблемами:

● Перевантаження персоналу, особливо у першій половині дня, коли найбільший наплив 
пацієнтів

● Затримка у видачі медичних висновків, що призводить до фінансових і репутаційних 
втрат

● Дефіцит кваліфікованих кадрів для описування результатів діагностики 
● Недостатній рівень кваліфікації персоналу у складних клінічних випадках
● Відсутність швидкого доступу до “другої думки”
● Нерівномірний розподіл часу на процеси проведення досліджень та їх розшифровку.

Radiolance значно полегшує доступ до кваліфікованих фахівців-радіологів, дозволяючи у 
короткі терміни отримувати офіційні фахові медичні висновки.

Залучіть найбільшу мережу перевірених радіологів, щоб розкрити весь потенціал Вашої 
діагностики!
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ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ
Radiolance — це платформа для взаємодії з лікарями-радіологами, що спрощує пошук фахівців 
для професійного аналізу й опису результатів магнітно-резонансної та комп'ютерної 
томографії, рентгенівських знімків і мамографічних досліджень.

Переваги для медичних закладів:

● Збільшення кількості обстежень і діагностика більшого потоку пацієнтів.

● Дистанційний доступ до фахівців-радіологів з усіх куточків України.

● Висока швидкість підготовки медичних висновків протягом кількох годин.

● Офіційність і законність робіт та всіх виплат.

● 100% документування у цифровому форматі в єдиній системі.

● Безпечне зберігання і зручний доступ до медичних файлів у захищеному хмарному 
сховищі.

● Власний радіологічний back-office для контролю якості готових описів.

● Швидкий доступ до “другої думки” лікарів-радіологів.
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ДОДАТКОВІ ВИГОДИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ
Які вигоди Ви отримуєте, працюючи з Radiolance?

Законні підстави

Взаємодія замовника і виконавця — 
це договір медичної консультації, 
що оформлюється згідно з 
податковим правом та вимогами 
бухгалтерського документообігу.

Виплати від НСЗУ

Якщо заклад законтрактований на 
Пакети медичних гарантій, то він  
отримує відшкодування від НСЗУ за 
дослідження, які зокрема провели 
лікарі-виконавці з Radiolance.

Підвищення пацієнтопотоку

За рахунок більш швидкого і 
якісного виконання описів та 
отримання медичних висновків, 
заклад може здійснювати більшу 
кількість обстежень.

Практика і навчання 
персоналу

Підтримання кваліфікаційного 
рівня медичного персоналу (у тому 
числі середнього, наприклад, 
лаборантів), які здійснюють 
обстеження.

Фінансові вигоди

Економічно обґрунтований 
розподіл завдань між власним 
персоналом та лікарями-
виконавцями на платформі.

Контроль завантаженості

За умов недозавантаженості 
персоналу, для оптимізації 
робочого часу, фахівці закладу 
можуть описувати дослідження на 
Radiolance.
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СХЕМА РОБОТИ

Обстеження

Заявка на опис,
завантаження файлів

Медичний висновок 
на бланку-замовника

Рахунок і оплата 
виконаної роботи

Лікар-виконавець

Опис медичного 
обстеження

Медичний
висновок

Отримання оплати
за роботу

↓ ↓

↓

→

→
←

→

←←

Д
 І 

А 
Г 

Н
 О

 С
 Т

 И
 Ч

 Н
 И

 Й
  З

 А
 К

 Л
 А

 Д

Л
 І 

К 
А 

Р 
- Р

 А
 Д

 І 
О

 Л
 О

 Г

( з
 а

 м
 о

 в
 н

 и
 к

)

(в
 и

 к
 о

 н
 а

 в
 е

 ц
 ь

)

● Швидке створення заявки на опис

● Автоматичне завантаження 
обстежень на PACS-сервер

● Розумний розподіл обстежень по 
лікарях за кваліфікацією

● Рейтингування лікарів-радіологів

● Контроль якості виконаних заявок

● Цифровий підпис лікаря

● Офіційні виплати виконавцям
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
● Кабінети керівника, адміністратора діагностичного центру та лікаря-фахівця.

● Ведення бази лікарів-радіологів України за спеціалізаціями і кваліфікаціями.

● Завантаження і тимчасове зберігання DICOM-файлів та матеріалів.

● Маршрутизація завдань: від створення заявки до готового медичного висновку, 
скріпленого цифровим підписом лікаря.

● Медичні заключення на бланках з фірмовою символікою організації-замовника.

● Опис знімків відповідно до заданого протоколу.

● Захищений PACS-сервер на українському датацентрі.

● Зручний мобільний додаток з системою повідомлень про нові заявки на платформі.
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ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ
Пацієнт проходить обстеження 

у діагностичному закладі замовника

Вільний лікар-радіолог 
з відповідною кваліфікацією 

через мобільний додаток бере заявку в роботу

Лаборант замовника виконує 
призначене дослідження

Адміністратор замовника створює 
заявку на опис і завантажує файли 
дослідження на Radiolance 

Лікар-виконавець скріплює 
медичний висновок своїм 
цифровим підписом та 
направляє його замовнику

Лікар-виконавець аналізує й 
описує результати обстеження, 
готує медичний висновок 
у задані терміни
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

Кабінет організації  
з ролями керівника та 
адміністратора — 
співробітники, послуги, 
обладнання, прайс-листи)

Особистий кабінет лікаря-
спеціаліста (список заявок, 
опис досліджень, оплати)

База лікарів-радіологів (за 
спеціалізацією, кваліфікацією, 
рейтингом на платформі)

Модуль PACS (збір, 
обробка та тимчасове 
зберігання DICOM-файлів у 
захищеному українському 
датацентрі)

Мобільний додаток 
для лікаря (повідомлення 
про нові заявки, 
фінансовий баланс)

Модуль навчання (підвищення 
кваліфікації радіологів, 
бібліотека клінічних випадків, 
консультації лікарів вищої 
кваліфікації)

Модуль звітів (створення і 
налаштування фінансових 
звітів)

Радіологічний 
back-office (контроль 
якості та робота з 
претензіями)

Модуль цифрового 
підпису медичних 
висновків
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ЯК ПРАЦЮВАТИ З RADIOLANCE

Заповніть анкету для реєстрації вашого 
закладу. Після реєстрації ви отримаєте 
доступ до профілю організації. Додайте 
співробітників.

1.
Ознайомтеся з порядком роботи на 
Radiolance. Пройдіть швидкий інструктаж, 
як створювати заявки і взаємодіяти 

2.

Опублікуйте заявку: вкажіть групу 
обстежень, опишіть клінічне завдання, 
пацієнта і прикріпіть файли обстеження. 

3.
Спеціаліст з підтвердженою кваліфікацією 
аналізує й описує обстеження. Він має 
виконати завдання у задані терміни.

4.

Отримайте результат — медичний 
висновок, підписаний лікарем, що 
виконав заявку. 

5.
Підтвердіть успішне виконання та 
закрийте заявку. Власний радіологічний 
back-office контролює якість опису.

6.

У кінці місяця будуть нараховані суми за 
всі заявки, виставлено рахунки. Оплатіть 
роботи виконавцям. 

7.
Переглядайте сформовані звіти про 
замовлені роботи і фінансові розрахунки 
з виконавцями.

8.
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КОНТАКТИ

Звертайтеся
з питань співпраці

та партнерства: 

info@radiolance.com.ua

radiolance.com.ua
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