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Анотація
Проаналізовано основні проблеми з якими найчастіше під час роботи зустрічається сімейний лікар.

Наведено приклади двох діагностичних телемедичних комплексів, та роз’яснено принципи їх роботи.
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Abstract
The basic problem, which often occurs during a family doctor. Examples of two diagnostic telemedicine systems,

and explains how they work.
Keywords: diagnostic complex telemedicine, a family doctor, diagnostics, mobile device.

Реформування медицини на сьогоднішній день набирає все більших обертів, що зумовлює
створення центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД). В свою чергу зростає кількість
лікарів, які перекваліфіковуються на лікарів сімейної медицини з вузьких спеціалістів, а також
кількість випускників даного профілю. Ці спеціалісти можуть бути розподілені для роботи, як по
ЦПМСД так і по фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАП) які географічно віддалені від установ з
повним набором спеціалістів, які б могли надати консультації для уточнення або постановки
діагнозу. А брак досвіду та низька технічно-матеріальна база можуть стати великою перешкодою для
«молодого» сімейного лікаря.

На фоні реформування медицини хорошого поштовху в розвитку зазнала телемедицина.
Основнимим її задачами є обмін за допомогою телекомунікацій і комп'ютерних технологій всіма
видами медичної інформації між віддаленими пунктами. При цьому даний процес обміну
характеризується видом переданої інформації й способом її передачі[1]. Використовуючи принципи
телемедицини, можливості сучасних технологій передачі даних та розвиток мікропроцесорної і
комп'ютерної техніки можна сміливо говорити про створення діагностичного телемедичного
комплексу для сімейного лікаря. Основними завданнями цього комплексу буде спрощення роботи
лікаря загальної практики. Особливо лікарів працюючих у віддалених від ЦПМСД районах та на
виїздах, які не можуть використовувати повну матеріально-технічну базу ЦПМСД.

Структурна схема діагностичного приладу зображена на рисунку 1 є повністю самостійною
мобільною діагностичною системою. Робота системи основана на знятті даних з пацієнта, одним з
приладів або датчиків, та виведення їх на LCD монітор. Подальше вивчення лікарем та прийняття
рішення про збереження цих даних на SD карту. «Телемедичність» системи починає працювати в
момент приєднання приладу до ПК, подальшої обробки даних та відправлення їх на консультацію
вузьким спеціалістам.  Набір датчиків та приладів може комбінуватися згідно потреби в тій чи іншій
діагностиці, вподобань лікаря або фінансової спроможності закладу ПМСД.

На рисунку 2 зображено стуктурну схему діагностичного приладу який є мобільним додатком для
смартфона на базі Android або iOS. Проблемою пристрою є повна його безкорисність за відсутності
смартфона. Перевагою є те, що приладом може користуватися навіть пацієнт, а дані передавати на
смартфон лікарю з встановленим аналогічним програмним забезпеченням. Робота основана, як і в
варіанті вказаному вище, на реєстрації даних знятих з пацієнта за допомогою набору приладів та
датчиків, але дані передаються по Bluetooth каналу зв'язку і відображаються на смартфоні.
Діагностична спроможність додатку визначається індивідуальними потребами пацієнта (залежно від
захворювання), або лікарем залежно від його кваліфікації.

Такі рішення забезпечують інформаційну взаємодію пацієнта з лікарем або лікаря з вузькими
спеціалістами по каналу мобільного зв'язку, в ході якого проводиться оцінка стану пацієнта за
результатами показань вбудованих медичних апаратних засобів контролю:



Рис. 1 – Мобільний діагностичний комплекс сімейного лікаря

Рис. 2 – Мобільний діагностичний комплекс сімейного лікаря, як додаток до смартфона

ЕКГ, ритмограмми,  частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, температури тіла, рівня
цукру крові, наповнення крові киснем та/або вуглекислим газом та оцінка функціонального стану
організму. Крім того, здійснюється накопичення, збереження, передача даних медичних
спостережень за підтримки конфіденційності медичної інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Владзимирський А. В. Телемедицина в системі менеджменту та організації охорони здоров'я.
Навчальний посібник Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти
МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної
освіти (протокол № 2 від 26.20.2011 засідання науково-методичної Комісії з медицини Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України). — Донецьк: ТОВ «Цифрова друкарня», 2012. — 468 с.



Вирозуб Роман Михайлович – зав. ВТЗ КП «Міський лікувально-діагностичний центр», м. Вінниця,
virozyb@rambler.ru

Науковий керівник: Злепко Сергій Макарович – д.т.н., проф. зав. каф. ПМБА, м. Вінниця.

Roman M. Vyrozub – head of the department of technical support of the Municipal enterprise "city medical
diagnostic center". Vinnitsa. virozyb@rambler.ru

Supervisor: Sergey M. Zlepko – Doctor of Engineering, professor, head of the Department for Medical and
Biological Equipment Design, Vinnitsa.

mailto:virozyb@rambler.ru
mailto:virozyb@rambler.ru

