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КОМУНІКАТИВНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,  

ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, МЕДИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛУ У ЧАСИ ПАНДЕМІЇ 

 

Вступ. З кожним днем кількість захворювань на COVID-19 невпинно 

зростає.  Нині актуалізувалася потреба комунікативнивних платформи характеру 

консультацій по всьому світі. Інформаційно-комунікативні платформи для 

взаємодії медичних, соціальних працівників та людей, які живуть з ВІЛ, – це 

новітня сучасна методика комунікації у сфері охорони здоров’я з мінімальною 

взаємодією та живим соціальним контактом між людьми. Сьогодні існує 

приблизно 200 комунікативних платформ у мережі інтернет з можливостями 

соціальних мереж.  

Актуальність теми. Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із 

пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і 

соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та надання доступної медицини і зниженням 

ризиків щодо розповсюдження ВІЛ-інфекції.  Зокрема щодо досягнення цілей 

розвитку, проголошених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, 

та виконання Політичної декларації 2011 року Організації Об’єднаних Націй з 

активізації зусиль для викорінення ВІЛ-інфекції/СНІДу. У зв’язку з 

розповсюдженням COVID-19, ВІЛ інфіковані люди стають уразливими до 

зараження COVID-19, оскільки їхній імунітет слабший, ніж у людей, котрі не 

хворіють на ВІЛ. Для України це питання є актуальним, тому що в Україні 

станом проживає близько 366 тис. ВІЛ-позитивних громадян [2]. 

Мета. Метою нашого дослідження є обґрунтування важливості 

удосконалення комунікативних платформ для людей, які живуть з ВІЛ, 



медичного та соціального персоналу у часи пандемії та їхньої взаємодії у аспекті 

соціальних обмежених комунікацій. 

Методи дослідження. Для опрацювання теми було використано такі 

методи: статистичний аналіз, узагальнення, класифікація та опис дослідження.  

Теоретичне підґрунтя. Питання інформаційної комунікативної діяльності 

в державному устрої було порушено Драгомирецькою Н. [1]. Проте матеріалів 

та наукових робіт на цю тему в контексті діяльності комунікативних платформ 

для людей, які живуть з ВІЛ, медичного та соціального персоналу у часи пандемії 

недостатньо. 

Джерело дослідження. Нами було опрацьовано матеріали благодійного 

фонду «100% життя» та їхню комунікативну платформу «100% life», яка діє на 

території України. 

Результати дослідження. Перед нами була поставлена задача 

проаналізувати важливість комунікативних платформ для людей, які живуть з 

ВІЛ, медичного та соціального персоналу у часи пандемії. 

Наразі для людей, які живуть з ВІЛ, медичного та соціального персоналу є 

одна комунікативна платформа. Це платформа БО «100 % життя».  

Вона функціонує у вільному доступі відповідно до рекомендацій ВООЗ та 

CDC щодо організації онлайн запису пацієнтів медичних закладів у рамках 

проєкту «Медична інформаційна система ВІЛ (МІС ВІЛ). З останніх оновлень – 

модуль «Реєстратура». Додаток функціонує на платформах мобільних додатків 

у «APPLE SOTRE» на базі операційної системи «IOS» або  «PLAY MARKET» 

відповідно до операційної системи «ANDROID». Також, є можливість отримати 

доступ на незалежному сайті БО «100% життя». 

Відповідно до цього додатку пацієнт може здійснити запис на прийом до 

лікаря через додаток самостійно за допомогою наступного алгоритму: 

1) « Встановити мобільний додаток на телефон, завантаживши його в 

Play Market чи AppStore; 

2) За допомогою унікального коду, який формує лікар для пацієнта в 

системі МІС ВІЛ, авторизуватись в додатку; 

3) В меню мобільного додатку обрати графу «Запис на прийом»; 



4) В графі «Запис на прийом» обрати «Записатись»; 

5) Обрати лікувальний заклад, спеціальність лікаря та ПІБ лікаря, до 

якого пацієнт хоче записатись на прийом; 

6) Після виконання вищевказаних дій, формується талон запису на 

прийом, в якому пацієнт обирає послугу, дату та час візиту; 

7) Після того, як послуга, дата та час обрані, пацієнт підтверджує запис, 

натиснувши на кнопку «Підтвердити запис», та отримує відповідну 

нотифікацію; 

У такий спосіб пацієнт отримує сформований талон запису на прийом з 

усією вказаною інформацією. Якщо буде потреба відмінити запис, – це можна 

зробити, натиснувши кнопку «Відмінити» внизу талону. 

Висновки нашого дослідження полягають в тому,  що така платформа є 

одним із засобів, які забезпечують дистанцію та соціальну комунікацію у часи 

пандемії COVID-19. Додатково це зменшує ризики людей захворіти на 

коронавірусну інфекцію. Тому такі платформи мають неабияку актуалізацію в 

інформаційному просторі сьогодні, оскільки є абсолютно безпечними, юридично 

захищеними та такими, що гарантують безпеку громадян відповідно до чинного 

законодавства України.  
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