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ВСТУП
Актуальність теми. Всесвітня організація сімейних лікарів (WONGA)
визначила сімейного лікаря як фахівця, який надає первинну медикосанітарну допомогу (МД) всім членам сім'ї незалежно від віку, статі,
характеру

захворювання,

з

урахуванням

психологічних,

соціальних,

культурних та особистих особливостей пацієнта і родини [1].
Сімейні лікарі є ключовою ланкою в системах охорони здоров'я
більшості ринково орієнтованих держав. І цей факт має раціональну основу:
близько 80% всіх проблем, пов’язаних із здоров’ям, можна вирішити на
первинному рівні.
Для виконання сімейним лікарем п.8 посадової інструкції і забезпечення
контролю за якістю його виконання, він повинен для ефективної роботи з
відповідною медичною апаратурою та обладнанням мати не тільки досвід
роботи, але й розуміти технічні принципи їх роботи та суть медичних
методик, що реалізуються за допомогою даного обладнання [2].
На жаль, на даному етапі розвитку сімейної медицини це практично
неможливо і зумовлено такими причинами:
- відсутня спеціалізована медична апаратура для сімейних лікарів
(особливо для застосування безпосередньо у пацієнта за місцем проживання);
- існуючі медичні прилади, при їх використанні для завдань сімейної
медицини, забезпечують низьку ефективність роботи, оскільки їх розробка
здійснювалась під лікаря спеціаліста вузької спеціалізації, хоча і такого, що
має потужні знання і досвід роботи;
- відсутній офіційно затверджений перелік (хоча б мінімальний)
медичних засобів, приладів, систем і методик по кожній нозології, які мають
відношення до сімейного лікаря згідно його посадових обов’язків і
дозволених до застосування в професійній діяльності сімейного лікаря.
Фактично, в діяльності сімейного лікаря відсутні навіть елементи
домашньої телемедицини, хоча її комплексне використання в національній

системі охорони здоров'я дозволяє:
- забезпечити постійний медичний контроль і надання, при необхідності,
невідкладної допомоги пацієнту із груп ризику за місцем проживання;
- підвищити ефективність амбулаторного лікування пацієнтів;
- забезпечити реалізацію телемедичної допомоги у вигляді комплексу
телемедичних процедур.
Дисертаційна робота присвячена розв’язанню однієї із ключових задач
медико-біологічного та інформаційного забезпечення сімейної медицини, а
саме – розробленню спеціалізованої медичної апаратури для сімейних
лікарів, призначеної для застосування безпосередньо у пацієнта за місцем
проживання з можливістю постійного моніторингу стану його здоров'я за
допомогою медичного мобільного додатку «Контроль життєдіяльності».
Це обґрунтовує необхідність виконання таких перспективних розробок
для мобільної медицини, що будуть оснащені інтерфейсом для смартфону і
спеціальним програмним забезпеченням для вимірювання та обробки
результатів, адаптованим для роботи з ним під управлінням операційної
системи Android [3] або іншої. Найбільш корисними, як для пацієнта, так і
для лікаря, можна буде вважати медичні мобільні додатки, з функцією
сигналізації про стан хворого які зможуть інтегрувати функції моніторингу
стану здоров’я пацієнта з діагностикою найбільш поширених захворювань та
управління здоровим способом життя.
За статистикою, 30% людей похилого віку старше 65 років падають хоча
б один раз на рік, а в реальному житті це відбувається набагато частіше.
Після падіння більше половини з них не можуть самостійно піднятися і
покликати на допомогу. Більше 7% падінь закінчується переломами, а
близько 10% – серйозними травмами голови, внутрішніх органів, а іноді
мають місце і летальні випадки.
Забезпечення

сімейного

лікаря

додатково надасть такі можливості:

надійною

медичною

апаратурою

- надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги пацієнту і
членам сім'ї за місцем проживання шляхом створення медичного мобільного
додатку «Контроль життєдіяльності»;
- концентрація уваги сімейного лікаря на молодому контингенті з
поганою спадщиною та іншими факторами ризику;
- виконання функції зв'язуючого елементу між сім'єю і закладом
охорони здоров'я;
- здійснення комплексної оцінки здоров'я сім'ї, її репродуктивної
функції, своєчасно виявляти фактори ризику хвороби у дітей та активно на
них впливати.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконувалася у відповідності до планів науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Вінницького національного технічного
університету в рамках держбюджетної НДР: «Розробка неінвазивних оптикоелектронних
неоднорідних

систем

двовимірної

біологічних

поляризаційної

об’єктів»

(номер

томографії

державної

фазово-

реєстрації:

0112U001368), в якій здобувач брав участь як виконавець.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
підвищення ефективності роботи телемедичної діагностичної системи
шляхом зміни її внутрішньої структури зв’язків, що досягається розробкою
методу і телемедичної діагностичної системи з мобільним додатком
«Контроль життєдіяльності» та модулем on-line консультування.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі
задачі:
1. Проаналізувати існуючий стан забезпечення сімейної медицини
сучасними методами і засобами для надання невідкладної медичної допомоги
безпосередньо за місцем проживання пацієнта.
2. Розробити математичну модель телемедичної діагностичної системи
(ТДС).

3. Удосконалити метод структурної організації і функціонування
телемедичної мережі підтримки прийняття рішень (ППР) сімейним лікарем.
4. Розробити структурну схему ТДС та алгоритм її роботи.
5. Розробити метод та апаратно-програмну реалізацію мобільного
додатку «Контроль життєдіяльності».
6. Розробити модуль телемедичного on-line консультування та алгоритм
його роботи.
7. Провести впровадження, експериментально дослідивши та оцінивши
ефективність роботи ТДС.
Об’єкт дослідження – процес отримання та обробки медичних даних в
системах і приладах сімейної медицини.
Предмет

дослідження

–

телемедична

діагностична

система,

математична модель ТДС, мобільний додаток “Контроль життєдіяльності”.
Методи дослідження.

Основні результати дисертаційної роботи

досягнуті завдяки використанню при її виконанні таких теоретичних та
експериментальних
удосконаленні

методів:

методу

функціональної

оцінювання

стану

діагностики
здоров'я;

–

при

інформаційно-

структурного моделювання – при побудові моделі функціонування сімейного
лікаря; системного підходу і теорії біотехнічних систем – при розробленні
структурної схеми комплексу; математичної статистики – при обробленні
результатів досліджень; психодіагностики – при визначенні рівня нервовопсихічної адаптації; теорії інформаційних і телекомунікаційних систем і
технологій – при розробленні модуля телемедичного консультування.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
1. Вперше запропоновано для приладів і систем сімейної медицини
метод визначення стану життєдіяльності і місця знаходження пацієнта
шляхом введення GPS-M моніторингу його функціонального стану за
критерієм просторового положення тіла з одночасним, автоматичним
інформуванням сімейного лікаря про зміни в організмі пацієнта, які

становлять загрозу його життю, що зменшує можливість летального випадку
внаслідок несвоєчасного надання невідкладної медичної допомоги.
2. Розроблено математичну модель телемедичної діагностичної системи,
новизною якої є введення до складу параметрів внутрішнього змісту ТДС і
психофізіологічного статусу лікаря, що забезпечило формування стану
системи, як деякої внутрішньої характеристики ТДС, значення якої в даний
момент часу визначає поточне значення вихідної величини, що дозволяє
розглядати стан ТДС як систему відображень параметрів ТДС.
3. Удосконалено метод структурної організації і функціонування
телемедичної мережі ППР сімейним лікарем в частині введення двох
контурів прийняття рішення : клінічного – до структури якого включено базу
даних критичних медпрепаратів та адміністративного, з доданою функцією
перевірки адекватності рішення визначеного в клінічному контурі, що
дозволило розробити модуль телемедичного консультування з елементами
технології експертних систем.
4. Обґрунтовано

комплекс

вимог

до

телемедичної

діагностичної

системи, на основі яких сформульовано основний принцип її побудови, як
принцип

багатофункціональної

необхідності,

відповідно

до

якого,

оцінювання стану здоров'я пацієнта здійснюється за обґрунтованою
індивідуальною сукупністю первинних параметрів і вторинних показників
життєдіяльності, ранжованих за ступенем інформативності та рівнем
взаємовпливу між собою, що забезпечує адекватну оцінку функціонального
стану здоров'я людини.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
1. Розроблено телемедичну діагностичну систему, відмінністю якої є
введення

до

її

структури

модулів

«Контроль

життєдіяльності»

і

телемедичного on-line консультування, що у сукупності із стандартними
засобами реєстрації біосигналів і тестом нервово-психічної адаптації
забезпечило апаратно-програмну підтримку інформаційного каналу GPS-M
моніторингу функціонального стану пацієнта на рівні критеріїв чутливості

специфічності

(Se=92,8%),

(Sp=89,4%),

точності

(Ас=91,6%),

прогностичності (PVP=94% і PVN=87,5%).
2. Запропоновано модуль телемедичного консультування, представлений
апаратно-програмними засобами для збору, передачі, обробки, зберігання та
відтворення медичної інформації в обчислювальному середовищі за
допомогою інтелектуального інтерфейсу та діалогового режиму з елементами
технології експертних систем і підтримки прийняття рішень та алгоритми
його роботи.
Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність
сімейних

лікарів

комунального

підприємства

«Міський

лікувально-

діагностичний центр», де впроваджено автоматизований діагностичний
телемедичний комплекс для сімейного лікаря, що сприяло покращенню
якості обстеження пацієнтів на прийомі у сімейного лікаря (акт від
15.09.2016 р.).
Особистий внесок здобувача
Всі результати наукових і практичних досліджень, що увійшли до
дисертаційної роботи, отримані автором особисто.
Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві
полягає в наступному: в [4] виконав структуризацію алгоритму вибору
діагнозу;

в

[5]

запропонував

узагальнену

структуру

алгоритму

функціонування автоматизованого діагностичного комплексу в режимі
телемедичного консультування; в [6] оптимізував пацієнтопотік студентів в
лікувально-профілактичному відділенні закладу охорони здоров’я; в [7]
запропонував

структуру

активно-сенсорної

комп’ютерної

системи

і

функціональну схему «інтелектуального» сенсору; в [8] розробив модель
взаємодії біологічної і технічної складової інформаційної технології; в [9]
обґрунтував положення про те, що базовим критерієм при виборі елементної
бази для медичних прикладів є відповідність технічних та експлуатаційних
характеристик вимогам ТЗ і заданим умовам роботи та експлуатації; в [10]
визначив причини неякісного виконання сімейним лікарем посадової

інструкції і сформулював шляхи і напрямки їх усунення; в [11] визначив та
систематизував фактори, що впливають на нейрон-м’язову координацію
рухів у стрілків-початківців; в [12] запропонував структуру АПС для
оцінювання працездатності студента; в [13] провів порівняння МІС за
основними характеристиками; в [14] запропонував структуру телемедичної
мережі підтримки прийняття рішень сімейного лікаря; в [15] довів, що
проблеми, які пов’язані з діагностикою стану здоров’я пацієнта та прийняття
рішень лікарем, зумовлені об’єктивними і суб’єктивними організаційноособистісними, медичними і технічними факторами; в [16] запропонував
структурну схему інтегральної медичної інформаційної системи для
сімейного лікаря; в [17] визначив проблеми проектування і застосування
медичної апаратури для сімейної медицини; в [18] обґрунтував критерії
вибору медичної апаратури для сімейного лікаря; в [19] представив
узагальнену структуру та опис діагностичного телемедичного комплексу для
сімейної медицини; в [20] визначив мету роботи; в [21] запропонував
розширити перелік функцій, які виконує медична інформаційна система в
частині призначення медикаментозних засобів і контролю за їх прийомом.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та окремі
результати роботи доповідались і обговорювались на міжнародних науковотехнічних

та

науково-практичних

конференціях

і

симпозіумах:

VII

Міжнародній науково-технічній конференції «Оптоелектронні інформаційні
технології «Фотоніка ОДС – 2015» (м. Вінниця, 2015 р.); Міжнародній
науково-технічній конференції «TCSET-2016» (м. Львів-Славське, лютий
2016 р.); Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні
питання сучасного акушерства» (м. Тернопіль, 7-8 квітня 2016 р.);
Міжнародній конференції «Вибрані питання медичної та біологічної
інформатики і кібернетики» (м. Киів, 24-25 березня 2016 р); ХІV
Міжнародній

науково-технічній

конференції

«Вимірювальна

та

обчислювальна техніка в технологічних процесах» (м. Одеса, 2015 р.);

IV ХІІІ науковій конференції «Актуальні питання сучасної медицини»
(м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.).
Публікації. Результати роботи відображені в 18 опублікованих працях, в
тому числі: 10-ти статтях в наукових виданнях, що входять до переліку
фахових видань України, 1-й статті в інших виданнях, з яких 10 статей
входять до міжнародних наукометричних баз даних; 7-ми матеріалах і тезах
доповідей на конференціях різних рівнів.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу,
чотирьох розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел,
який нараховує 178 найменування, 2-х додатків, в яких наведено результати
розрахунків та акт впровадження результатів роботи. Загальний обсяг
дисертації 192 сторінки, з яких основний зміст викладений на 144 сторінках.
Дисертаційна робота містить 38 рисунків та 16 таблиць.
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