
КОНЦЕПЦІЯ
МОДЕРНІЗАЦІЇ НАДАННЯ
ЕКСТЕРНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ЗАСОБАМИ

МУЛЬТИКОПТЕРІВ

Загорулько Іван Володимирович



2

Згідно повідомлень прес-служби
Міністерства охорони здоров'я України:

Середній час реагування "швидкої допомоги" на виклик
з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом

складає 8,5 хвилин,

в межах 10 хвилин здійснюється 56% всіх викликів, 

в межах 20 хвилин - 94% всіх викликів.

"Середній час перебування бригади "швидкої допомоги" на місці події - 17 хвилин, 

середній час транспортування в лікарню - 10 хвилин. 



За статистикою, допомога, надана протягом

перших 4 хвилин, збільшує шанси на

порятунок на 30%!!!! 

3

Сайт Міністерства охорони здоров’я України:
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Гіпотеза: 

Розгортання мережі пунктів, обладнаних спеціально

розробленими дронами для надання екстреної допомоги, 

які б мали відповідні льотно-технічні характеристики з

врахуванням особливостей логістики такої мережі може

дозволити в окремих випадках зменшити час доставки ліків

до хворого та пришвидшити надання йому першої медичної

допомоги.
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Кола радіусом ~ 3 км

Фрагменти карт Кіровоградської області та м.Кропивницький (Режим доступу: 
https://www.google.com.ua/maps/@48.6035499,31.9852561,41114m/data=

!3m1!1e3?hl=ru. Дата звернення 07.11.2019р.)
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Кола радіусом ~5 км

Фрагменти карт Кіровоградської області та м.Кропивницький (Режим доступу: 
https://www.google.com.ua/maps/@48.6035499,31.9852561,41114m/data=

!3m1!1e3?hl=ru. Дата звернення 07.11.2019р.)



• Додатковий вантаж до 2-3 кг, що дасть
можливість доставити набір аптечки для
швидкої допомоги чи портативний дефіблілятор, 
чи якісь ліки, що можуть терміново бути
потрібними; 

• Відеоапаратура повинна мати мінімальну вагу і
забезпечувати передачу сигналу на відстань до
10 км,

• Дальність польоту не менше 10 км;
• Дрон повинен розвивати велику швидкість не
меншу 60 км/год.
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Інтерфейс xcopterCalc

(https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php)
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Результати розрахунку програми xcopterCalc

(https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php)
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1. Допомога в перші 4 хвилин - відсоток порятунку
збільшується на 30%! 

2. Доставки засобів надання екстреної допомоги
може бути й достатньо для надання ефективної
допомоги.

3. Скорочення часу перебування бригади "швидкої
допомоги" на місці події.
4. Дистанційний зв'язок між потерпілим і лікарем.

5. Економічно вигода.

6. Візуальна оцінка ситуації та місця розташування
потерпілого. 

Якісно нові можливості:



7. Точні координати розташування потерпілого під
час виклику. 
8. Використання додатків для смартфонів дозволяє
вирішити питання ранньої діагностики.

9. Центри управління дронами в певній місцевості.
10. Волонтери на допомогу постраждалим.

11. Використання нейронних мереж при
діагностиці стану пацієнтів.

12. Безпілотні платформи дозволяють
встановлювати на них різні робототехнічні
приставки для діагностики чи надання допомоги.

13. Розвиток технологій рою дронів надаватиме ще
більше можливостей ефективного використання
дронів в мережі ЕМД.

Якісно нові можливості:
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