
Відео-технології для організації 
амбулаторного лікування хворих на 
туберкульоз: мобільний застосунок 

SureAdhere та платформа моніторингу 
прихильності



VOT

◼ VOT - лікування ТБ під безпосереднім 
наглядом за прийомом 
антимікобактеріальних препаратів 
(АМБП) за допомогою відео технологій 
та зв’язку (video-observed treatment) 

VOT замінює DOT у разі доступності 
технологій відео-зв’язку, якщо

◼ можливо належним чином організувати 
та забезпечити все необхідне для
такого нагляду надавачами медичних 
послуг та пацієнтами.



◼ SureAdhere – спеціальний мобільний застосунок для VOT 
(асинхронний), який використовується пацієнтами для 
запису відео та завантаження їх на платформу моніторингу 
прихильності.

◼ Куратор VOT переглядає дані на платформі: відео, дата та 
час їх завантаження. VOT також може використовуватися 
для повідомлення про побічні реакції.

Цифрові технології підтримки прихильності: VOT



Пацієнт використовує мобільний 
застосунок (в смартфоні або 
планшеті) для запису відео та його 
відправки. 

Процес завантаження відео 
повністю автоматизований для 
уникнення помилок на рівні 
користувача. 

Куратор VOT переглядає відео та 
вносить записи по прихильності на 
спеціальний захищеній платформі.

Цифрові технології підтримки прихильності: VOT



Вимоги до впровадження VOT

Смартфон / планшет
Пацієнт має щоденний доступ до 
смартфон.

WI-FI / мобільний інтернет 
Пацієнт має щоденний доступ до 
інтернету протягом лікування. 

Сервер
В межах країни функціонує захищений 
сервер для зберігання відео 

Доступ до платформи моніторингу 
прихильності 
Медичні працівники можуть 
використовувати смартфон, планшет або 
комп'ютер для роботи в платформі. 

Час на перегляд відео
Куратор ДОТ має достатньо часу на 
перегляд відео, що надійшли від 
пацієнтів.

Дії у відповідь на неприхильність
Куратор ДОТ та медичний персонал 
реагує на неприхильність.



Набір пацієнтів 

- Відбір пацієнтів

- Згода

- Реєстрація пацієнта в 
системі, надання йому 
логіну та пін-коду

- Встановлення та 
налаштування застосунку 

- Навчання пацієнта 
(практика)

Моніторинг 

- Щоденний перегляд 
відео 

- Підтримка контакту з 
пацієнтом 

- Моніторинг прихильності 
та ведення електронних 
записів на платформі

Завершення лікування  

- Закриття випадку в 
платформі

Процес



Критерії призначення VOT*

1. Наявність інформованої згоди пацієнта 

2. ДОТ лікування протягом не менше 2-х тижнів із близькою до 100% прихильністю та 
відсутністю серйозних побічних реакцій (завершена фаза адаптації) 

3. Мінімум 2 успішних сеансу VOT (в режимі реального часу та в режимі запису) в 
присутності куратора VOT після первинного інструктажу 

4. Наявність показів до амбулаторного лікування пацієнта 

5. Здатність пацієнта точно ідентифікувати та проковтнути призначені АМБП самостійно, 
або наявність постійного доглядача (члена сім’ї/опікуна), який може забезпечити 
систематичну допомогу 

6. Здатність пацієнта розпізнавати побічні ефекти, пов’язані із прийомом АМБП 

7. Наявність необхідного обладнання та інтернет-зв’язку для забезпечення VOT

* СТАНДАРТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я
України 25 лютого 2020 року № 530 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 6 жовтня 2021
№ 2161)



Як встановити застосунок? 

◼ Реєстрація пацієнта в Everwell Hub –
в полі «Технологія» обираєте 
«відеоДОТ» 

◼ Після реєстрації платформа згенерує 
для пацієнта 2 цифрові коди для 
входу в застосунок: 1) логін / 
ідентифікатор користувача 2) пін код 

◼ Ці коди пізніше можна буде знайти на 
сторінці пацієнта в розділі 
«Примітки»

◼ Застосунок SureAdhere
завантажується з Play Market або 
Apple Store



1. Оберіть країну

2. Якщо необхідно 
змінити мову, натисніть 
кнопку Change Language
(може бути спочатку 
кнопка «…» – потім 
Change language)

3. Використайте 
ідентифікатор 
користувача та пін код 
для входу. 

Налаштування SureAdhere



4. Натисніть «Старт» / «Записати відео»

5. Надайте необхідні дозволи: аналітика, доступ 
до камери та мікрофону, доступ до геолокації.

Налаштування SureAdhere



6. Ще раз натисніть «Старт» / «Записати 
відео».

7. Перед кожним записом застосунок «нагадає» 
пацієнту про необхідність повідомити лікарю 
про побічні реакції. 

8. Запишіть відео. 

9. Дочекайтеся завантаження та перевірте 
статус відео. 

Налаштування SureAdhere



Налаштування SureAdhere

Відео успішно завантажено на платформу. 



Перегляд відео на платформі Everwell Hub

https://hub.in.everwell.org/

1. Увійдіть на платформу, 
скориставшись своїм логіном 
та паролем
2. Увійдіть в режим перегляду 
відео, скориставшись панеллю 
управління з правого боку та 
кнопкою «Переглянути відео» 

https://hub.in.everwell.org/


Перегляд відео на платформі Everwell Hub

https://hub.in.everwell.org/

На сторінці пацієнта перегляд відео можливий за допомогою останньої вкладки. 

Оберіть відео для перегляду

https://hub.in.everwell.org/


Перегляд відео на платформі Everwell Hub

https://hub.in.everwell.org/

Оцініть відео пацієнта 
та оберіть статус 
прийому препаратів

Для перегляду попередніх 
відео скористайтеся 
кнопкою «Переглянуті»  

https://hub.in.everwell.org/


Навчання пацієнта 

• Практика запису відео в присутності медичного співробітника
• Інструктаж з запису відео, логін та пін-код
• Інструкція з прийому препаратів 
• Що казати під час запису відео 
• Як розташувати телефон 
• Показувати медикаменти в камеру

Прийом ліків в присутності медичного співробітника принаймні в перший раз



Навчання пацієнта 

Обговоріть, що робити в таких випадках:
• Технічні проблеми з додатком
• Забув прийняти препарати 
• Забув записати відео 
• Є побічні реакції
• Обставини, за яких пацієнт не може записати 

відео (подорож, робота, вихідні у родичів, 
тощо) 

• Проблеми з телефоном або доступом в 
інтернет

Встановіть нагадування (будильник) на 
телефоні пацієнта (якщо необхідно)



Проблеми та їх рішення 

Технічні
• Відео зависають 
• Відсутність мобільного зв’язку
• Пацієнт змінив налаштування 

та вимкнув функцію передачі 
даних

• Проблеми з під'єднанням до 
мережі Wi-Fi 

Життєві обставини (подорожі, робота та ін.) 
• Обговорити умови передачі даних перед 

поїздкою
• Можлива затримка в отриманні відео через 

поганий мобільний зв’язок 
• Пацієнт має повідомити лікарю про дати та 

маршрут своєї подорожі / робочої зміни / 
перебування без доступу до застосунку тощо

Інші проблеми?
• …
• …



Технічні проблеми зі смартфонами Xiaomi

Деякі моделі Xiaomi не завантажують відео. 
Проблему можна вирішити, якщо 
1) вручну зайти в налаштування телефона 
2) знайти список застосунків та обрати SureAdhere
3) увімкнути «Автостарт» («Автозапуск», 

«Автозавантаження»)
4) вимкнути режим збереження батареї
5) спробувати ще раз записати відео та перевірити 


