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Анотація 
В роботі було розглянуте поняття мобільної медичної діагностики, визначено основні тенденції, що спри-

чинили перспективність її розвитку. Проаналізовано її перспективи, визначено основні тенденції, яким вона 
повинна відповідати для досягнення максимального ефекту. 
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Abstract 
We had considered the concept of mobile medical diagnosis in this paper and had determined the main trends and 

prospects of its development. Its prospects have been analyzed. Main trends have been formulated, which ensured its 
high efficiency 
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Вступ  

На сьогоднішній день можна спостерігати бурхливий розвиток сфери мобільних телекомунікацій-
них пристроїв (це, перш за все, смартфони, мобільні телефони і планшети), які характеризуються 
трьома цікавими особливостями. По-перше, такі пристрої є досить потужними обчислювальними 
системами, які дозволяють швидко, зручно, якісно обробляти значні масиви інформації, які візуаль-
ної, так і знакової. По-друге, оскільки такі системи є телекомунікаційними, то по своєму визначенню 
вони вже є інтегрованими в певне загальне інформаційне середовище, що дозволяє організувати об-
мін даними по клієнт-серверній технології. По-третє, ці пристрої є компактними і такими, які сучасна 
людина намагається тримати біля себе, в зоні прямого контакту. Все це дозволяє запропонувати ви-
користання цих пристроїв з метою стеження за станом здоров‘я пацієнтів та для покращення надання 
їм медичних послуг в межах мобільної медицини. 

 
Основний текст 

Мобільна медицина (mHealth) – це область інформаційної медицини, яка об‘єднує використання 
мобільних приладів та безпровідних телекомунікаційних технологій з метою надання медичної допо-
моги, а також для забезпечення здорового способу життя людини. В межах цієї сфери можна виділи-
ти наступні напрямки – технології для організації медичної допомоги та технології мобільної діагно-
стики (МІС). При цьому останні дозволяють, використовуючи наближеність приладу обробки до па-
цієнта, оперативно визначати стан його організму по типовим інформативним параметрам і відповід-
ним їм методикам. До них можна віднести пульсоксиметрію, вимірювання артеріального тиску та 
температури, електрокардіографію, спірометрію, стетоскопію та ін. Це дозволяє нівелювати одну з 
головних причин неефективності сучасних систем охорони здоров‘я, а саме несумісність та несвоєча-
сність джерел інформації і знань в лікарській діяльності.  

При розробленні відповідних технології слід враховувати декілька особливостей, які характерні 
для сфери саме мобільного інжинірингу. Потрібно відмітити, що для повноцінного ефективного фун-
кціонування таких систем, їх необхідно розділяти програмну та апаратну частини, при цьому оброб-
ку, візуалізацію та управління покладати на програмну частину, а апаратну використовувати для ор-
ганізації інтерфейсу та біологічних датчиків. Масиви діагностичних медичних даних повинні надхо-
дити в лікарняні установи і доводитися до відома відповідних лікарів спеціалістів (фактично відо-
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бражатися на їх автоматизованих робочих місцях (АРМ) та зберігатися в базах даних). Таким чином 
буде досягатися комплексність і інтегрованість окремої мобільної діагностичної системи в загальний 
медичний інформаційний простір. Ще однією особливістю є побудова таких систем по принципу 
модульності. Такі системи повинні забезпечувати підтримку і підключення по уніфікованим інтер-
фейсам якомога більшої кількості різнотипних модулів для діагностування різних типів сигналів. При 
цьому вона повинна автоматично без втручання пацієнта розрізняти типи підключених модулів і за-
вантажувати відповідні процедури обробки тієї інформації, що находить від первинних датчиків. Це 
дасть змогу спростити методику використання таких систем і зробить їх подібними до сучасних 
комп‘ютерних систем, що працюють по принципу «plug and play». 

 

Висновки 

Надзвичайне поширення технологій мобільного зв‘язку надають можливість для розвитку тих 
сфер, що безпосередньо пов‘язані з людиною, в тому числі і медицини. 

Є перспективним застосування мобільних систем як одну із складових загальних медичних інфор-
маційних систем лікувальних закладів, а точніше використовувати їх в якості первинної діагностич-
ної лаки для збору інформатиці про стан здоров‘я пацієнтів. Мобільна охорона здоров‘я має величез-
ні перспективи в структурі громадської охорони здоров‘я в якості інструменту дистанційної діагнос-
тики та лікування захворювань, популяційної профілактики хвороб і роботи з групами ризику.  
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