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Дмитро Оносовський,
старший юрист ЮКК  
«Де-Юре»

Уперше термін «телемедицина» 
без розкриття самого поняття з’яв-
ляється в законодавстві із прийнят-
тям Закону України «Про основні 
засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 
роки» від 09.01.2007 р., спрямова-
ного на підвищення інформатизації 
та електронізації суспільства і дер-
жави, в тому числі охорони здо-
ров’я.

Більш детальне законодавче за-
кріплення телемедицина отримала 
через 10 років у Законі України 
«Про підвищення доступності та 
якості медичного обслуговування у 
сільській місцевості» від 14.11.2017 
року.

Серед причин низького рівня 
медичної допомоги на селі автори 
цього Закону відзначали обмеже-
ність доступу до новітніх дослі-
джень у галузі охорони здоров’я, 
розміщених у мережі Інтернет, а 
також до використання телемеди-
цини.

Тому одним з основних напря-
мів розвитку охорони здоров’я у 
сільській місцевості мало стати 
впровадження сучасних технологій 
з медичного обслуговування, зокре-
ма з використанням засобів телеме-
дицини, в т. ч. телеметрії, для до-
машнього телеконсультування, ін-
ших портативних телемедичних 
діагностичних засобів.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА  
ЗА ЗАКОНОМ

Хоча правовий інститут телеме-
дицини і запроваджений Законом 
України «Про підвищення доступно-
сті та якості медичного обслугову-
вання у сільській місцевості» (далі 
— Закон про медобслуговування у 
сільській місцевості), його визна-
чення та більш-менш детальний 
опис розміщено в Законі України 
«Основи законодавства України про 
охорону здоров'я» (далі — Основи).

Згідно зі ст. 3 Основ, телемеди-
цина — це комплекс дій, технологій 
та заходів, що застосовуються під 
час надання медичної допомоги з 
використанням засобів дистанцій-
ного зв’язку для обміну інформаці-
єю в електронній формі. Варто зау-
важити, що визначення цього термі-
ну є досить загальним і фактично 
охоплює будь-який обмін інформа-
цією в електронній формі з викорис-
танням засобів дистанційного зв’яз-
ку під час надання медичної допо-
моги. Під це визначення формально 
підпадає навіть використання МІС 
(медичної інформаційної системи) 
в медицині. Тому таке визначення 
телемедицини є «сирим» і нерепре-
зентативним.

Крім ст. 3, Основи було доповне-
но положенням, згідно з яким кож-
ний громадянин України має право 
на охорону здоров'я, що передбачає, 
зокрема, й інформування про до-
ступні медичні та реабілітаційні по-
слуги із застосуванням телемедици-

ни й телереабілітації. На що тут вар-
то звернути увагу?

По-перше, поряд з терміном 
«телемедицина» використовується 
термін «телереабілітація», хоча що 
вона собою являє та чим відрізняєть-
ся від телемедицини, в Основах не 
розкрито взагалі. Сам Закон про ме-
добслуговування у сільській місцево-
сті лише зазначає, що держава забез-
печує виконання заходів з підвищен-
ня доступності та якості медичного 
обслуговування на селі, зокрема 
шляхом організації надання медич-
ної допомоги та медичної реабіліта-
ції за допомогою телекомунікацій-
них технологій у галузі охорони здо-
ров'я.

По-друге, з 30.06.2021 р. інфор-
мація про доступні медичні та реабі-
літаційні послуги із застосуванням 
телекомунікацій стане невід’ємною 
складовою права пацієнта на охоро-
ну здоров'я. Тобто лікуючий лікар 
має поінформувати пацієнта про 
можливість отримання консульта-
цій за допомогою телемедицини. А 
це у свою чергу спричиняє необхід-
ність у доповненні відповідними по-
ложеннями Інформованої добро-
вільної згоди пацієнта на проведен-
ня діагностики, лікування та на 
проведення операції та знеболення і 
на присутність або участь учасників 
освітнього процесу (форма № 003-
6/о, до якої наприкінці грудня 2020 
року вже було внесено зміни щодо 
присутності учасників освітнього 
процесу).

Телемедицина: сьогодення,  
майбутнє або глухий кут?

// МЕДИЧНЕ ПРАВО

Юридичний погляд на особливості  
регулювання та реалізації  
телемедицини в Україні
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Основи також було доповнено 
статтею 35-6, яка встановлює за-
гальні засади телемедицини.

Згідно з цією статтею, медична 
допомога із застосуванням телеме-
дицини передбачає можливість на-
дання пацієнту медичних послуг з 
консультування, діагностики, ліку-
вання з використанням засобів дис-
танційного зв’язку у вигляді обміну 
інформацією в електронній формі, в 
тому числі шляхом передання елек-
тронних повідомлень, проведення 
відеоконференцій. Проте поряд з 
діагностикою та лікуванням не ви-
стачає реабілітації з використанням 
засобів дистанційного зв’язку, як за-
значено вище.

Медична допомога із застосу-
ванням телемедицини надається з 
метою забезпечення пацієнту своє-
часного доступу до медичної допо-
моги належної якості, в тому числі 
якщо відстань і час є критичними 
чинниками її надання. Іншими сло-
вами, телемедицина має застосову-
ватись у випадку значної відстані 
між пацієнтом та лікарем.

До видів медичної допомоги із 
застосуванням телемедицини ст. 
35-6 Основ відносить телемедичне 
консультування, телемедичний кон-
силіум, телеметрію, домашнє теле-
консультування, виконання медич-
них маніпуляцій та операцій із за-
стосуванням телемедицини. При 
цьому може проводитися аудіо- та 
відеозапис, а також запис параме-
трів медичного обладнання.

Варто зазначити, що МОЗ Украї-
ни виявилося дещо спритнішим за 
законотворців: за два роки до при-
йняття Закону про медобслуговуван-
ня у сільській місцевості, яким було 
більш-менш детально визначено і 
врегульвано питання телемедицини, 
МОЗ України видає наказ № 681 від 
19.10.2015 р. «Про затвердження 
нормативних документів щодо за-

стосування телемедицини у сфері 
охорони здоров’я». Цим наказом 
було затверджено Порядок організа-
ції медичної допомоги на первинно-
му, вторинному (спеціалізованому), 
третинному (високоспеціалізовано-
му) рівнях із застосуванням телеме-
дицини (далі — Порядок), Положен-
ня про кабінет телемедицини закла-
ду охорони здоров’я та деякі форми 
медичної документації.

«ПІДКЛЮЧЕННЯ»  
ДО ТЕЛЕМЕДИЦИНИ

Відповідно до розділу І Порядку, 
медична допомога із застосуванням 
телемедицини здійснюється в кабі-
нетах телемедицини, що функціону-
ють у складі закладів охорони здо-
ров’я. Тобто кабінет телемедицини 
— це структурний підрозділ ЗОЗ, що 
забезпечує надання медичної допо-
моги із застосуванням телемедици-
ни. А відповідно до Основ, закладом 
охорони здоров’я є юридична особа.

Таким чином, юридичні особи 
(КНП, КУ, ТОВ та ін.), що надають 
медичну допомогу населенню, для 
використання телемедицини мають 
створити у своїй структурі підрозділ 
«кабінет телемедицини».

Разом з тим фізичні особи — під-
приємці, які здійснюють господар-
ську діяльність з медичної практики 
із застосуванням телемедицини, 
здійснюють телемедичне консульту-
вання без створення такого кабінету.

Створюючи кабінет телемеди-
цини або запроваджуючи діяльність 
з надання медичної допомоги із за-
стосування телемедицини (у випад-
ку ФОП), такий надавач послуг ав-
томатично стає учасником телеме-
дичної мережі.

Використання телемедицини, 
окрім кабінету, потребує створення 
порталу телемедицини. Він ство-
рюється юридичними особами не-
залежно від форми власності та фі-

зичними особами — підприємця-
ми. Організація роботи порталу 
телемедицини здійснюється на під-
ставі договорів з учасниками теле-
медичної мережі. При цьому кіль-
кість таких порталів не обмежуєть-
ся, а надавачі медичної допомоги 
можуть бути під’єднані до різних 
порталів телемедицини. Таким чи-
ном, законодавство передбачає іс-
нування необмеженої кількості ок-
ремих, не пов’язаних між собою 
телемедичних мереж, кожна з яких 
об’єднується «навколо» одного пор-
талу телемедицини. Учасники теле-
медичної мережі одного порталу не 
вважаються учасниками мережі 
іншого порталу телемедицни.

Портал телемедицини повинен 
забезпечувати:

• сумісність даних та інформації 
незалежно від того, яка МІС вико-
ристовується в ЗОЗ, де його місце 
розташування, які рівень та вид на-
дання медичної допомоги;

• застосування медичних інфор-
маційних стандартів;

• ідентифікацію користувачів та 
цілісність даних, що передаються в 
телемедичній мережі;

• автоматизацію процесу надан-
ня медичної допомоги із застосуван-
ням телемедицини;

• додержання вимог законодав-
ства України щодо захисту персо-
нальних даних.

В інформаційно-телекомуніка-
ційній системі, яка забезпечує функ-
ціонування порталу телемедицини, 
створюється комплексна система 
захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю. Підтвердження від-
повідності здійснюється за результа-
тами державної експертизи у сфері 
технічного захисту інформації. Тоб-
то інформаційна система порталу 
телемедицини повинна мати відпо-
відний позитивний висновок Дер-
жспецзв’язку України.
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Крім того, програмне забезпе-
чення телемедичного комплексу 
має відповідати ДСТУ ISO 
17432:2009. Інформатика в охороні 
здоров’я. Повідомлення та переси-
лання даних. Web-доступ до файло-
вих об’єктів системи DICOM (ISO 
17432:2004, IDT).

Ідентифікація користувачів за-
безпечується використанням елек-
тронних цифрових підписів лікарів 
(далі — ЕЦП): надавач медичних 
послуг має забезпечити наявність у 
кожного лікаря, якого може бути за-
лучено до надання медичної допо-
моги із застосуванням телемедици-
ни, ЕЦП як лікаря відповідного за-
кладу або ФОПа.

При застосуванні інструментів 
телемедицини має забезпечуватись 
дотримання конфіденційності і ці-
лісності медичної інформації, а та-
кож вимог медичної етики та деон-
тології.

КАДРИ
Кабінет телемедицини очолює 

завідувач, який призначається на 
посаду та звільняється з неї голов-
ним лікарем ЗОЗ.

Персонал кабінету складається з:
• лікарів, які пройшли підготов-

ку з питань надання медичної допо-
моги із застосуванням телемедици-
ни на факультетах підвищення ква-
ліфікації лікарів під час 
післядипломного навчання;

• сестер медичних, які здійсню-
ють ведення медичної та статистич-
ної документації в електронній та 
паперовій формі;

• інженерів, які забезпечують 
функціонування технічних і про-
грамних засобів кабінету.

Таким чином, запровадження 
телемедицини, окрім створення са-
мого кабінету з певним матеріаль-
но-технічним оснащенням, потребує 
трьох додаткових посад у штатному 

розписі, що збільшує навантаження 
на фонд оплати праці.

Кількість штатних одиниць кабі-
нету визначає керівник ЗОЗ.

ТЕЛЕПОСЛУГИ
Як зазначалося вище, до видів 

медичної допомоги у сфері телеме-
дицини належать: телемедичне кон-
сультування, телемедичний конси-
ліум, телеметрія, домашнє телекон-
сультування, виконання медичних 
маніпуляцій та операцій із застосу-
ванням телемедицини.

Основним способом викори-
стання телемедицини Порядок ви-
значає телемедичне консультуван-
ня. Його використовують для надан-
ня вчасної та адекватної медичної 
допомоги пацієнту, а також для ін-
терпретації знімків та інших зобра-
жень, зафіксованих цифровими но-
сіями.

Учасниками телемедичного кон-
сультування є: пацієнт, його лікую-
чий лікар, лікар, який надає кон-
сультацію (далі — лікар-консуль-
тант), персонал кабінету 
телемедицини. Телемедичне кон-
сультування здійснюється лікаря-
ми-спеціалістами, працівниками 
кафедр вищих медичних навчаль-
них закладів та наукових установ.

Для проведення телемедичного 
консультування лікуючий лікар готує 
та подає через кабінет телемедицини 
з використанням порталу телемеди-
цини запит на телемедичне консуль-
тування за формою № 003/тм до ін-
шого закладу охорони здоров’я.

Під час проведення телемедич-
ного консультування застосовують-
ся уніфіковані клінічні протоколи та 
стандарти медичної допомоги, за-
тверджені наказами МОЗ України.

При цьому Порядок визначає, 
що аудіо- та відеозв’язок є лише до-
датковим інструментом комуніка-
цій. Основним є обмін електронни-

ми повідомленнями. Така розста-
новка пріоритетів на сьогодні 
видається дещо відсталою.

Іншою формою телемедичної 
допомоги є телемедичний консилі-
ум. Він використовується для надан-
ня медичної допомоги пацієнту од-
ночасно більш ніж одним лікарем у 
разі потреби в обговоренні клініч-
ного випадку більш ніж з одним лі-
карем-консультантом.

Телемедичний консиліум прово-
дять на підставі запиту на телеме-
дичне консультування, який надси-
лається двом чи більше лікарям-кон-
сультантам.

Телеметрію як спосіб викори-
стання телемедицини застосовують 
для оцінки й моніторингу стану па-
цієнта з метою отримання інформа-
ції про стан його здоров’я, а також 
контролю фізіологічних параметрів 
організму людини шляхом дистан-
ційного вимірювання, збирання й 
передавання інформації про показ-
ники діяльності організму пацієнта.

Під час застосування телеметрії 
використовують датчики, що фіксу-
ють біометричні показники, та при-
строї зв'язку з ними. Обробка даних, 
отриманих за допомогою телеметрії, 
проводиться спеціальними програм-
ними та програмно-апаратними за-
собами. Дані, отримані в результаті 
телеметрії, використовуються для 
оцінки та контролю стану пацієнта.

Ще одним способом надання ме-
дичної допомоги засобами телеме-
дицини є домашнє телеконсульту-
вання — це процес спостереження 
за станом здоров'я пацієнта, який 
перебуває за межами ЗОЗ, із засто-
суванням телемедицини.

Такий спосіб застосовується у 
випадку самостійного звернення па-
цієнта до лікаря за допомогою віде-
озв’язку, телефонного зв'язку (мо-
більного, стаціонарного) або мережі 
Інтернет (електронною поштою, 
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через вебсторінку тощо), а також 
для спостереження за станом здо-
ров'я пацієнта його лікуючим ліка-
рем у процесі надання цьому пацієн-
тові медичної допомоги.

Під час домашнього телекон-
сультування пацієнт може передати 
лікарю дані, отримані за допомогою 
телеметрії, або надати доступ до ін-
формації про стан свого здоров’я, 
збереженої на електронних носіях, а 
також іншу інформацію за своїм ба-
жанням у довільній формі.

Прикладами домашнього теле-
консультування можуть бути: 

• право лікаря первинки надавати 
окремі послуги первинної медичної 
допомоги з використанням засобів те-
лекомунікації (п. 7 розділу ІІ Порядку 
надання первинної медичної допомо-
ги, затвердженого наказом МОЗ Укра-
їни від 19.03.2018 р. № 504);

• контроль поточного стану па-
цієнта і контактних осіб шляхом 
опитування телефоном, за результа-
тами якого дані вносяться в Медич-
ну карту амбулаторного хворого або 
до електронної медичної інформа-
ційної системи (п. 4 стандарту № 2 
Стандартів медичної допомоги «Ко-
ронавірусна хвороба (COVID-19)», 
затверджених наказом МОЗ Украї-
ни 28.03.2020 р № 722);

• проведення дистанційних кон-
сультацій (відеоконсультацій або 
телефонних консультацій) вагітних 
жінок (Додаток 14 до Стандартів ме-
дичної допомоги «Коронавірусна 
хвороба (COVID-19)»).

Про доцільність використання 
телемедицини (консультування за 
допомогою відеозасобів інтернету 
для оцінки підозрілих випадків 
щодо коронавірусної хвороби 
(COVID-19) з метою мінімізації по-
треби в засобах індивідуального за-
хисту згадується і в Додатку 6 до 
Стандартів медичної допомоги «Ко-
ронавірусна хвороба (COVID-19)».

Проте не до кінця зрозумілим за-
лишається питання фіксації та реє-
страції такої консультації або спо-
стереження у формах № 001/тм та 
№ 003/тм.

Порядок пропонує використову-
вати телемедичний комплекс і для 
проведення відеоконференцій, віде-
осемінарів, відеолекцій та інших за-
ходів, де передбачено візуальний 
контакт. Наскільки таке викори-
стання є раціональним — риторич-
не питання, адже вже давно для та-
ких заходів існують більш зручні та 
прості програмно-апаратні засоби, 
аніж цілий підрозділ — кабінет теле-
медицини.

Разом з тим Порядок не згадує і 
не врегульовує можливість викори-
стання телемедицини для виконан-
ня медичних маніпуляцій та опера-
цій — це один з проявів неузгодже-
ності закону і підзаконного 
нормативного акту.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ
Для початку телеконсультації лі-

куючий лікар готує запит на телеме-
дичне консультування за формою 
№ 001/тм (далі — Запит) у вигляді 
електронного повідомлення, на яке 
накладено ЕЦП цього лікаря, та по-
відомляє персоналу кабінету теле-
медицини про створений ним За-
пит.

Варто зазначити, що Порядок 
прямо не встановлює обов’язкове 
надсилання такого запиту саме че-
рез кабінет телемедицини, — такий 
висновок можна зробити лише за 
логікою самого Порядку.

При цьому лікуючим лікарем 
може виступати будь-який лікар, на-
віть лікар кабінету телемедицини.

У разі відсутності у лікуючого лі-
каря ЕЦП він надає до кабінету теле-
медицини оригінал запиту на папе-
ровому носії з власним підписом, 
завіреним лікарською печаткою.  

У такому випадку персонал кабінету 
телемедицини має його відсканува-
ти та відправити. Але щодо накла-
дення власного ЕЦП лікаря кабінету 
телемедицини на сканкопію запиту 
колеги в Порядку не йдеться.

Усі запити реєструють у журналі 
за формою № 003/тм.

До Запиту додають інформацію, 
потрібну для консультації: скановані 
копії результатів діагностичних та 
лабораторних досліджень та іншу ін-
формацію щодо фізіологічних показ-
ників організму пацієнта у вигляді 
електронних повідомлень (файлів).

Запит у вигляді електронного 
повідомлення направляють ліка-
рю-консультанту в інший ЗОЗ, де 
він реєструється в такому самому 
журналі за формою № 003/тм.

Після реєстрації персонал кабі-
нету телемедицини повідомляє про 
надходження Запиту структурний 
підрозділ відповідної спеціалізації 
або конкретного лікаря-консультан-
та, якщо такий зазначений у Запиті, 
і передає для опрацювання доку-
мент у вигляді роздрукованої копії 
або на електронних носіях.

Лікар-консультант у день отри-
мання запиту готує відповідь відпо-
відно до форми первинної облікової 
документації № 002/тм «Висновок 
консультанта» (далі — Висновок), 
на яку накладається ЕЦП, та надси-
лає Висновок лікуючому лікарю, 
який сформував цей Запит.

Після надання консультації 
(складання та направлення Виснов-
ку) в журналах за формою № 003/
тм обох учасників телемедичної ме-
режі робиться відповідний запис 
про виконання із зазначенням дати 
направлення Висновку лікуючому 
лікарю або відмови в консультації.

Якщо Запит має статус «Ургент-
ний», Висновок готується в макси-
мально короткий строк, і за наявності 
технічних можливостей телемедичне 
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консультування забезпечується відео- 
та аудіозв’язком у режимі онлайн між 
лікуючим лікарем і лікарем-консуль-
тантом.

У разі відсутності у лікаря-кон-
сультанта ЕЦП він подає до кабінету 
телемедицини оригінал Висновку 
на паперових носіях із власним під-
писом, завіреним лікарською печат-
кою, для реєстрації в журналі за 
формою № 003/тм і подальшого 
зберігання. Тут знову ж таки не вка-
зано, чи має лікар кабінету телеме-
дицини накладати свій ЕЦП на Ви-
сновок колеги.

Пацієнт має бути поінформова-
ний про отримання Висновку кабі-
нетом телемедицини.

Лікар має забезпечити виконан-
ня всіх цих вимог і в тому випадку, 
коли телемедичне консультування 
здійснюється без застосування кабі-
нету телемедицини (наприклад, до-
машнє телеконсультування).

ТЕЛЕМЕДИЧНИЙ СУРОГАТ
В умовах пандемії набули поши-

рення дистанційні консультації ліка-
рів за допомогою телефону або ме-
сенджерів (Viber, WhatsApp, 
Telegram тощо). До того ж з’явилися 
сервіси, які пропонують такі кон-
сультації онлайн. І не завжди йдеть-
ся про отримання другої думки сто-
совно діагнозу або призначень.

У зв’язку з цим слід нагадати, що, 
відповідно до вищезгаданих Основ, 
консультація (телеконсультація) є 
складовою медичної допомоги. А 
медична допомога — це діяльність 
професійно підготовлених медич-
них працівників!

Таким чином, для того, щоб ле-
гально організувати надання таких 
консультацій, юридична особа або 
ФОП повинні мати в штаті лікарів, 
отримати ліцензію МОЗ України на 
медичну практику, створити кабі-
нет телемедицини (для ЗОЗ), а всі 

консультації оформлювати та над-
силати за формою № 002/тм і реє-
струвати в журналі за формою № 
003/тм з дотриманням інших ви-
мог, встановлених наказом МОЗ 
України № 681 від 19.10.2015 року.

Для дотримання касової дисци-
пліни і легального отримання оплати 
надавач послуг має укласти договір з 
банком або фінансовою установою 
щодо еквайрингу (інтернет-еквай-
рингу). У протилежному випадку такі 
платежі вважатимуться не оприбут-
кованими належним чином і мати-
муть ознаки ухилення від сплати по-
датків.

Крім того, перед наданням кон-
сультації (телеконсультації) вперше 
надавач медичної допомоги повинен 
отримати від пацієнта інформовану 
добровільну згоду за формою № 003-
6/о, а це можливо здійснити лише 
під час особистого візита пацієнта.

Саме в цьому випадку такі по-
слуги можуть вважатись належно 
оформленими медичними і підляга-
тимуть оплаті. У протилежному ви-
падку вимагати оплати «надавач» 
не має права, а вже сплачені кошти 
підлягатимуть поверненню.

Надання консультацій, встанов-
лення діагнозу, пропонування реко-
мендацій щодо лікування через 
СМС-повідомлення або звичайним 
електронним листом хоча й не від-
повідає вимогам до телемедичної 
консультації, проте може бути під-
ставою для відповідальності ЗОЗ 
або консультанта і не повинне роз-
глядатись лише як «дружня порада» 
без статусу офіційної консультації.

Якщо ж виявиться, що надавач 
телемедичної консультації не має лі-
цензії МОЗ України на медичну прак-
тику або не зареєстрований як 
суб’єкт господарювання, то це є пору-
шенням порядку провадження госпо-
дарської діяльності, що відповідно до 
ст. 164 КУпАП тягне за собою накла-

дення штрафу від 17 тис. до 34 тис. 
грн з можливою конфіскацією зна-
рядь виробництва і грошей, одержа-
них внаслідок вчинення цього адміні-
стративного правопорушення.

А якщо виявиться, що консульта-
цію надає не медичний працівник 
взагалі, то тут з’являються ознаки 
злочину, передбаченого ст. 190 КК 
України — шахрайство.

Отже, перед зверненням за 
«онлайн-консультацією» або здійс-
ненням оплати за таку варто пере-
конатись, що надавач має ліцензію 
МОЗ на медичну практику, безпосе-
редньо консультант є професійно 
підготовленим медичним працівни-
ком (лікарем), а оплата здійснюєть-
ся на рахунок суб’єкта господарю-
вання, назва якого збігається з наз-
вою в ліцензії, а не на особисту 
банківську карту фізичної особи.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ
На підставі описаного вище 

можна констатувати, що не дивля-
чись на певну врегульованість у за-
конодавстві телемедицини, її регу-
лювання дуже сильно відстає від су-
часних методів спілкування та 
обміну інформацією. Порядок робо-
ти телемедичної мережі, викладе-
ний у наказі МОЗ України № 681 від 
19.10.2015 р., занадто складний, 
штучно обмежений і не відповідає 
сучасним тенденціям. Окрім неви-
сокої юридичної техніки складання 
нормативних докуметів, що призво-
дить до колізій та неузгодженостей, 
сфера телемедицини потребує спро-
щення в зазначених видах телеме-
дичних послуг, з однієї сторони, та 
розумного й обережного врегулю-
вання найбільш актуальних і пер-
спективних способів обміну інфор-
мацією. Тому на сучасному рівні 
правове регулювання телемедици-
ни замість майбутнього заводить її  
в глухий кут.
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