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АНОТАЦІЯ 

Розмір пояснювальної записки становить 52 сторінок. Записка містить 

18 ілюстрацій та 21 таблиц. Загалом опрацьовано та використано 16 джерел. 

В даній роботі розроблена програма для дослідження 

інтраіндивідуальних особливостей одноканальної ЕКГ, а саме побудова і 

порівняння між собою опуклих оболонок на двомірній площині, 

використовуючи показники популяції здорових людей та індивідуальні 

показники однієї людини. Розроблено алгоритм прийняття рішення про стан 

людини по останньому індивідуальному виміру.  Проведено статистичний 

аналіз, направлений на знаходження залежності між показниками популяції 

здорових людей та індивідуальними показниками однієї людини окремо 

(кореляційний аналіз).  Проведено порівняння пар показників популяції та 

однієї людини (Т-критерій Вілкоксона), щоб відповісти на головне питання 

чи існують достовірні відмінності між даними двох груп. Побудовані 

гістограми відмінностей між показниками популяції та показниками однієї 

людини.  

Розробка була здійснена засобами мови програмування MATLAB 

7.6.0.324 та побудови інтерфейсу програми GUI MATLAB. Статистичний 

аналіз проведено за допомогою програми для статистичної обробки даних 

IMB SPSS Statistics 21. 

У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек при 

роботі у функціонально діагностичному кабінеті з комп'ютером та ПТК 

ФАЗАГРАФ, приймаються заходи щодо зменшення негативних факторів, 

таких як шум, недостатня освітленість приміщення та випромінювання. 

Результати окремих етапів були опубліковані у вигляді тез на 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної 

науки» м. Київ, 30- 31 травня 2015 року.  

Ключові слова: персоніфікована  медицина,  діагностика, серцево-

судинна система.   



 

 

ABSTRACT 

Size of the explanatory note is 52 pages. The note contains 18  illustrations 

and 21 tables. Total processed and used 16 sources. 

 In this paper was developed a program for studying intraindividual features 

of single-channel ECG, namely construction and a comparison between a two-

dimensional convex hulls plane using population indicators of healthy people and 

individual indicators of one person. There was developed decision making 

algorithm on the human condition by the last individual measurement. There was 

performed statistical analysis aimed at finding the relationship between indicators 

of healthy population and individual indicators of one person separately 

(correlation analysis). Also pair comparison of population indicators and indicators 

of one person (Wilcoxon T-test) to answer the main question whether there are 

significant differences between these two groups. Constructed histogram of 

differences between population indicators and indicators of one person. 

Development was implemented by means of the MATLAB programming 

language and GUI MATLAB interface construction. Statistical analysis was 

performed by using statistical data processing program IMB SPSS Statistics 21. 

In the section of the safety is making the analysis of potential hazards in 

functional and diagnostic cabinet with computer and PTC FAZAHRAF, improve 

measures to reduce the negative factors, such as noise and insufficient illumination 

of the room. 

The results of separate stages were published as abstracts at international 

scientific conference "Actual problems of modern science" Kyiv, 30- 31 May 

2015. 

Keywords: personalized medicine, diagnostics, cardiovascular system. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 ПТК – програмно-технічний комплекс 

ЕКГ – електрокардіограма 

ПМ – персоніфікована медицина 

SD – стандартне відхилення 

SVPC – суправентрикулярні недоношені комплекси  

VPC – шлуночкові комплекси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9          ІМ11.16.1300.1118.ПЗ 

 

ВСТУП 

 У традиційній медицині діагностичні рішення спираються на поняття 

медичних норм, під якими розуміються референтні інтервали фізіологічних 

показників, отримані на основі обстеження репрезентативних груп практично 

здорових людей [1]. 

Однак клінічна практика показує, що у багатьох людей протікання 

захворювань виходить за рамки загальноприйнятих стандартів. У зв'язку з цим 

вчені активно обговорюють концепцію так званої персоніфікованої медицини, 

здатної підвищити якість діагностики та лікування. Основний принцип 

персоніфікованої медицини - лікувати хворого, а не хворобу, спираючись на 

індивідуальні особливості організму. Для цього необхідні сучасні засоби 

діагностики, які дозволяють виявити ризик виникнення того чи іншого 

захворювання у конкретного пацієнта на ранніх стадіях і вибрати для нього 

оптимальну лікарську тактику[1]. 

Метою роботи є запропонувати метод для персоніфікованого розгляду 

серцевих показників індивідуально для кожної людини, знаходження її особистої 

«норми». 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращити якість 

діагностики та лікування сердцево-судинних захворювань.  

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі: 

 створити програму для побудови і порівняння між собою випуклих 

оболонок на двомірній площині, використовуючи серцеві показники 

популяції здорових людей та індивідуальні показники однієї людини; 

 розробити алгоритм для прийняття рішень про стан людини по 

останньому індивідуальному виміру; 

 провести статистичний аналіз, направлений на знаходження залежності 

між показниками популяції здорових людей та індивідуальними 

показниками однієї людини окремо, а також існування достовірної 

відмінності між даними двох груп; 
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 побудувати гістограми відмінностей між показниками популяції та 

показниками однієї людини; 

Методи розробки: мова програмування MATLAB, програма для 

статистичної обробки даних IMB SPSS Statistics 21, алгоритм тестування. 

Практична цінність: розроблену в даній дипломній роботі програму можна 

використовувати у домашніх умовах в будь-який момент за єдиної умови: 

наявності діагностичного комплексу ФАЗАГРАФ для реєстрації ЕКГ першого 

стандартного відведення або іншого портативного діагностичного комплексу, 

який знімає серцеві показники. 

Новизна полягає у заміні традиційної медицини, яка спирається на поняття 

медичної «норми» на персоніфіковану медицину - лікування паціента з 

урахуванням індивідуальних особливостей електрокардіограми. «Лікувати не 

хворобу, а хворого» М. Я. Мудров.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1 Літературний огляд сучасних методів персоніфікованої медицини 

Персоналізована медицина - це надання комплексної медичної допомоги, 

здійснюється відповідно до характеристик конкретного пацієнта. Цей термін 

враховує не тільки використовувані вже протягом довгого часу клінічні ознаки, 

наприклад, вік, стать, статура, сімейна історія, й інші, але, в першу чергу, 

молекулярні характеристики організму пацієнта. Останні включають дані 

геномних і постгеномних досліджень, в тому числі, протеоміки та метаболоміки, 

виконані за допомогою сучасних високотехнологічних методів молекулярної 

біології і медицини. Основною метою персоналізованої медицини є поділ 

популяції здорових і хворих людей на окремих індивідуумів, що відрізняються за 

ймовірності виникнення захворювання і по здатності реагувати на ті чи інші види 

терапії. Така класифікація дозволить раціонально і прицільно застосовувати 

терапевтичні впливи з максимальною користю і мінімумом несприятливих 

ефектів для окремої людини [2]. 

Основний принцип персоніфікованої медицини - лікувати хворого, а не 

хворобу, спираючись на індивідуальні особливості організму. Для цього необхідні 

сучасні засоби діагностики, які дозволяють виявити ризик виникнення того чи 

іншого захворювання у конкретного пацієнта на ранніх стадіях і вибрати для 

нього оптимальну лікарську тактику [1]. 

Хоча сучасна наука доводить існування різних рівнів здоров’я і 

сперечається з приводу того, чи це дар божий, чи нажитий скарб, а от про те, що 

хвороба кожної людини індивідуальна як і її організм, психіка, спадкові 

схильності, говорили ще древні лікарі. Пригадаймо настанову Гіпократа про 

необхідність дивитися на хвору людину, а не на те, чим вона хворіє, або ж слова 

російського лікаря Мудрова, який стверджував, що кожен окремий пацієнт 

потребує особливого лікування, хоча недуга може бути та сама. Можна 

стверджувати, що всі люди здорові однаково, а хворіє кожен по-своєму [3].  
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Нині гасло «лікувати хворого, а не хворобу» звучить на кожному кроці, 

хоча здебільшого воно стосується уважного ставлення до пацієнта, врахування 

його психіки, спадковості, способу життя, віку, супутніх хвороб, вкрай 

необхідного як на етапі діагностики, так і в процесі лікування. Недаремно у 

перекладі з грецької «Diagnosis» означає «бачити наскрізь». Древні лікарі вміли 

робити це навіть за зовнішнім виглядом пацієнта, його манерами, реакцією тощо. 

Сучасна наука спроможна розкрити ці таємниці значно глибше на рівні 

генетичного коду. З розшифруванням геному людини на початку ХХІ століття 

було доведено: ми різні не лише зовні, а й за тим, як сприймаємо хворобу, як 

боремося з нею і які ліки нам потрібні для одужання. Відтоді ідея 

персоніфікованого лікування завоювала розум науковців і серця пацієнтів [3]. 

Хоча датою народження персоніфікованої медицини (ПМ) вважають 1998 

рік, коли вперше з’явився термін «personalized medicine» (у назві монографії 

американського дослідника Кевана Джейна), реальних обрисів вона набула лише 

завдяки досягненням молекулярної медицини, передусім молекулярної генетики, і 

новітнім технологіям, які створили «інструменти» для втілення цих ідей. Окрім 

генетичних досліджень «інструментом» ПМ стає дослідження в крові так званих 

біомаркерів, які дають змогу прогнозувати розвиток захворювань [3, 20]. 

Персоніфікована медицина тримається на трьох китах:  

1. профілактиці; 

2. діагностиці;  

3. лікуванні патологічних станів. 

І сторони цього трикутника розділити неможливо – щоб досягти результату, 

потрібно зрозуміти хворобу (молекулярний механізм зламу в організмі), винайти 

ліки, які ефективно виправлять саме цей дефект і нарешті зрозуміти, чи підійдуть 

вони конкретному пацієнтові (механізм тестування) [3]. 

Переваги персоналізованої медицини полягають в тому, що вона має 

величезний потенціал до поліпшення якості, безпеки та рентабельності лікування. 

Незважаючи на той факт, що потенціал персоналізованої медицини можна 
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реалізувати лише поступово, ми вже можемо привести ряд успішних прикладів, 

які демонструють явний відхід від принципу терапії «одні ліки для всіх». 

 Облік в персоналізованій медицині індивідуальних характеристик пацієнтів 

і їх захворювань (наприклад, підтипи раку) робить можливим: 

 більш глибоке розуміння різноманітності і підтипів захворювань; 

 прогнози, які пацієнти найімовірніше отримають користь від лікування, 

що допомагає уникнути непотрібного лікування та підвищити 

економічну ефективність; 

 розробку більш безпечних та ефективних методів лікування, знижуючи 

таким чином ризик побічних ефектів і витрати на їх лікування; 

 розробку методів діагностики для визначення пацієнтів, які з більшою 

ймовірністю дадуть відповідь на лікування; 

 покращення результатів лікування та якості життя пацієнтів [4]. 

Завдання персоніфікованої медицини - це рання діагностика перших 

симптомів розвивається патології (діагностика донозологических форм), 

превентивні заходи щодо усунення цих первинних ознак і як результат цих дій - 

зменшення розмірів квазіаттракторов, повернення їх в первинну форму 

нормогенеза[4]. 

 

1.2 Відомі результати по дослідженню інтраіндивідуальних 

характеристик електрокардіограм 

 

Кількісна інформація про інтраіндивідуальний зміні ЕКГ була представлена 

Симонсон і Брозеко ще в 1949 році. Чимало дослідників у галузі 

електрокардіографії звертали увагу на інтраіндивідуальний мінливість ЕКГ, тобто  

невеликі зміни амплітуди і форми зубців ЕКГ у однієї і тієї ж людини протягом 

короткого проміжку часу [23]. 

Ряд досліджень в минулому надали дані про нормальні межі, а також 

численні підручники описують, як патологічні стани виявляються на ЕКГ. Норми 

засновані на нормальній ЕКГ, взятих з різних людей, і, таким чином, називається 
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міжіндивідуальною мінливістю. Інтраіндивідуалну мінливість слід відрізняти від 

міжіндивідуальної мінливості. Інтраіндивідуальний визначається як мінливість 

між різними ЕКГ від тієї ж особи, або мінливості в межах одного ЕКГ (останній 

тип також називається удар до удару) [5, 24]. 

Зміна будь-якої функції фундаментальна характеристика цієї функції. У той 

час як достовірна інформація про міжособистісних варіації ЕКГ доступні, 

кількісна інформація про спонтанні зміни (інтраіндивіуальні) мізерна [21]. Така 

інформація буде цінною, бо навіть якщо технічна помилка вимірювання мала, 

спонтанні біологічні варіації повинні рахуватися, особливо при артеріальному 

тиску і холестерині у сироватці крові [22]. 

ЕКГ може залежати від інтраіндивідуальний змін у різних джерелах, які 

можуть заплутати діагноз основного серцевого стану і погіршують точність 

інтерпретації ЕКГ. Інтраіндивідуальний мінливість є перешкодою в серійному 

аналізі ЕКГ однієї і тієї ж особи, але зроблені в різний час і тому вони повинні 

порівнюватися [5]. 

Можна виділити два джерела інтраіндивідуальний мінливості: мінливість, 

пов'язану з технічними обставинами під час запису ЕКГ (технічні джерела) і 

непатологіческой біологічна мінливість (біологічні джерела) [5]. 

Серед технічних джерел, зміна позиції електродів між записами є найбільш 

заплутує. З біологічних джерел, респіраторні зміни впливають в будь часовій 

шкалі, але найбільш важливими є вік і вага, які працюють на тривалих часових 

масштабах. Технічні проблеми краще запобігти, суворо дотримуючись 

стандартного протоколу збору [5]. Зміна позиції грудної електродів було зведено 

до мінімуму, відзначаючи плями на шкірі з уприскуванням підшкірної барвника 

[23].  

На закінчення, хоча інтраіндивідуальний мінливість ЕКГ менше, ніж 

міжіндивідуальна мінливість при накладенні один на одного вище згаданих 

джерел інтраіндивідуальні зміни можуть бути значущими. Можна отримати 

користь від прийняття до уваги цієї мінливості, завдяки комп'ютерним програмам 

для аналізу ЕКГ [5, 18].  
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У цьому і полягає завдання цієї дипломної роботи: провести аналіз бизи 

даних ЕКГ, взявши до уваги інтраіндивідуальний особливості індивіда.  

Добре відомо, що більшість фізіологічних показників, які зазвичай 

вимірюють у конкретного пацієнта для постановки діагнозу (артеріальний тиск, 

частота пульсу і багато інших), схильні значним спонтанним коливанням (true 

biological variability) і це вважається фізіологічною нормою [1]. 

Останнім часом, на відміну від раніше існуючих уявлень, багато 

дослідників звертають увагу на інтраіндивідуальний зміни електрокардіограми 

(ЕКГ) здорової людини в спокої , які не є передвісником патологій. Зі сказаного 

випливає, що якщо у здорової людини одне і те ж дослідження, наприклад, 

реєстрацію ЕКГ, повторити 20 разів, то з високою ймовірністю один з результатів 

цього дослідження може опинитися поза межами референтних діапазонів. Тому 

для підвищення достовірності діагностики необхідний персоніфікований підхід до 

трактування значень виміряних показників (діагностичних ознак) з урахуванням 

віку, статі пацієнта, способу життя та інших індивідуальних особливостей [1]. 

Спостереження показали, що показник може зазнавати досить великі зміни 

навіть у одного випробуваного протягом короткого інтервалу часу. Це ми можемо 

спостерігати на Рисунку 1.1, де спостерігається зміна ЧСС однієї людини при 

послідовних вимірах порівнянно з середнім значенням цієї вибірки показників 

ЧСС.  
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Рисунок 1.1 – Діаграма зміни ЧСС однієї людини в часі  

Тому треба було побудувати доказовий експеримент, який би підтвердив, 

що динаміка змін спостережуваних у конкретного пацієнта, обумовлена корисною 

інформацією короткочасними функціональними змінами стану серцево-судинної 

системи, а не випадковими збуреннями, супутніми вимірюванню ЕКГ в реальних 

умовах [1]. 

 

1.2.1 Біологічні джерела мінливості ЕКГ 

Мінливість ЕКГ біологічного походження може бути інтраіндивідуальним. 

Це може бути викликано такими факторами, як раса, стать і конфігурація грудної 

клітки,  або може бути віднесено до конституціональних факторів, таких як вік і 

вагу, і функціональні і фізіологічні фактори, такі як вагітність, положення і 

дихання. У багатьох з цих обставин, положення серця грає важливу роль. Це 

стосується фізичної основи ЕКГ. В моделі Ейнтховена-Вільсона електричного 

поля серця людини є припущення, що електричний джерело - є диполь. Диполь 

може змінюватися в напрямку і міцності, але вона "стаціонарна", тобто, фіксована 

в певному положенні. Крім того, тіло повинно бути однорідним провідником. 

Якщо ЕКГ показує зміни, тому що відбувається поступальне переміщення або 

зміни в провідному середовищі, це є порушенням дипольної моделі. Нещодавна 
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модель, яку досліджував Хюискамп засвідчила, що трансляційні зміщення серця, 

такі малі, як 0,5 см можуть виробляти зміни амплітуди комплексу QRS в порядку 

SD для нормальних людей [5]. 

Крім того, відповідно до Хукему, зміни в положенні серця, які виміряно за 

допомогою магнітно-резонансної томографії, можуть мати значний вплив на QRS 

амплітуду. Доггерті повідомляє, що анатомічні обертання у фронтальній площині, 

які видно на рентгенівському знімку, несе відповідальність за зсув осі QRS в 3 

рази більше, ніж очікувалося від того ж обертання одного диполя. Позиційні 

зміни серця можуть бути викликані багатьма біологічними джерелами або 

факторами [5, 16]. 

Конституціонні фактори 

Саймонсон в 1961 вже зазначив, що конституціонні змінні: вік, вага, а також 

позиції серця є взаємозалежними. Старіння в основному супроводжується зміною 

ваги, що в свою чергу впливає на положення серця. В більш старшому віці, є 

природнім і іноді дуже значним втрата висоти тіла, викликана втратою пружності 

речовини в міжхребцевих дисках. Це викликає стиснення черевної порожнини з 

зміщенням(вверх) діафрагми [5].  

Вік 

У віковій групі від 0 до 18 років нормальні межі ЕКГ в значній мірі 

залежать від віку. У старших вікових груп, зміна ЕКГ: менше і мають більший 

масштаб часу [5]. 

Саймонсон розглянув загальні вікові тенденції серед дорослих. 

Існує загальне зниження амплітуди (QRS просторова величина зменшується 

приблизно на 8% за десятиліття), зсувом вліво осі фронтальної площини 

(приблизно на за десятиліття), і переднє обертання осі горизонтальної 

площини [5]. 

Інтервал тривалості збільшиться для PR і QT. Більшість тенденцій 

вирівнюється у віці після 50. Ці дані були зібрані в основному в перехресних 

дослідженнях, але були підтверджені. В останньому випадку було також знайдене 

зменшення тривалості QRS. Інші фактори, такі, як раса, стать і ожиріння при 
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взаємодії з віком часом буває помилкове. Наприклад, амплітуда R в  

зменшується з віком для чоловіків з нормальною масою тіла, але збільшується для 

жінок з нормальний вагою [5]. 

Що амплітуда лівопредсердної R-хвилі збільшується також було знайдено у 

жінок в 2 дослідженнях на нормальних китайцях. Крім того, зменшення 

амплітуди R в   в іспаномовних чоловіків становить близько 40% того, що в 

білих і чорних чоловіків. Ожиріння, як правило, посилюють вікові тенденції як 

вказав Саймонсон, але ця взаємодія носить складний характер. Наприклад, вісь 

QRS у гладких суб'єктів у віці від 20 до 29 років більш нижчий, ніж ті, які без 

ожиріння у віці від 50 до 59 років, хоча загальна тенденція до ожиріння є чудовим 

зрушенням [5]. 

Якщо ці ефекти в порівнянні з міжособистісносними змінами (у вигляді 

середньої і SD вимірювань в білих нормальних чоловіків у віці 40-49 років), 

виявилося, що протягом 3 декад, помирають інтраіндивідуальні зміни в QRS 

просторової амплітуди (25%) і стають порівнянними з міжособистісної SD. Це не  

для всіх вимірювань. Тривалість PR, наприклад, зростає з приблизно на 3 

мілісекунди на десятиліття, але SD-становить  22 мілісекунди [5]. 

Що стосується серцевого ритму, є помітне збільшення випадків 

суправентрикулярних недоношених комплексів (SVPC) і шлуночкових 

комплексів (VPC) які знаходяться від менш ніж 1% у віковій групі від 20 до 29 

років до 5% (SVPC) і 10% (VPC) у тих, хто старше 70 років [5]. 

Вага 

Ожиріння є довгостроковим фактором мінливості, пов'язаний з переднім 

відхиленням осі QRS і зниженням грудних напружень. Необгрунтовано, але 

відхилення ліворуч осі приписується горизонтальному положенню серця  або 

зниження напруги збільшенню відстані від серця до шкіри. Зельцер та інші вже 

помітили, що більшість помилкових позитивних діагнозів гіпертрофіі лівого 

шлуночка були в худих виснажених людей. В інших публікаціях, негативна 

кореляція була знайдена між грудними амплітудами і вагою або індексом маси 

Крім того, зменшення відстані між серцем і грудними електродами, наприклад, 
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викликані альфа-адренергічною речовиною, або шляхом повороту корпусу на 

лівий бік, призвело до збільшення R хвиль [5, 19].  

І навпаки, Брохет і Тюна спостерігали зменшення Q та S зубців, таке ж як в 

максимального Р і QRS векторних амплітуд 1 рік після шунтування худої кишки 

помітно в 37 гладких пацієнтів. Хоча ефект занадто малий, щоб він був 

статистично значущим та мати клінічне значення: -70 𝜇𝑉 для максимального 

просторового вектора QRS, де середнє квадратичне відхилення  в нормальних 

людей 440 𝜇𝑉. Доказ впливу товщини тканини між серцем і електродом могло 

прийти з дослідження Ламонте та інш. про наслідки мастектомії на амплітуду 

ЕКГ [5,16]. 

Як це не парадоксально, але амплітуда QRS пік до піку показали значне 

збільшення після правої мастектомії в 𝑉1, але і в грудних відведеннях 𝑉5, і 𝑉6 (124-

303 𝜇𝑉), в той час як QRS амплітуда після лівої мастектомії в 𝑉3R і 𝑉1 та 𝑉5, 

збільшився з 66 до 284 𝜇𝑉. Там не було ніяких статистичних відмінностей між 

змінами в Р чи Т амплітуд. Очевидно, зменшення відстані між міокардом і 

електродом не вдається як пояснення цих результатів [5, 19]. 

Очевидним наслідком зниження грудних напруг це втрата чутливості 

гіпертрофованого  лівого шлуночка. З іншого боку, люди з ожирінням можуть  

мати гіпертрофію лівого шлунка із-за різних причин. Це призвело до появи 

пропозицій по регулюванню ваги[5]. 

 

1.2.2 Функціональні та фізіологічні джерела 

Вагітність 

Серцево-судинні зміни під час вагітності включають натрій і утримання 

води, збільшення об'єму крові, а також більший серцевий викид, одночасно з 

підвищенням частоти серцевих скорочень.  Каррут та інші вивчали ЕКГ в 102 

жінок з нормальним кров'яним тиском в першому, другому і третьому триместрі 

вагітності, з 1 по 3 день після доставки у лікарню і з 6 по 8 тижнів після пологів. 

Середня  ЧСС у стані спокою збільшилася з 77 у першому триместрі до 87 у 
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третьому, який падає до 66 після пологів. Можна очікувати, що зростаюча матка 

зсовує серце в більш горизонтальне положення, що викликає зрушення вліво 

фронтальної осі QRS. Проте поведінка QRS і Т осі виявилися непередбачувані, це 

також повідомлялося іншими. Ранні дослідження показали - зміщення вліво осі 

QRS на ранніх термінах вагітності і вправо до пологів. Вередлива поведінка осі в 

цій ситуації також стає зрозумілою коли її напрямки до і після доставки у лікарню 

порівнюють. Зміни в тривалості PR, QT і QTc не були клінічно важливим, так як 

повідомлялося раніше [5]. 

Дихання 

Спостереження, що дихання викликає зміни в ЕКГ бере початок з далекої 

історії  електрокардіографії. Зміни стосуються амплітуди, напряму осі, ритму і 

тривалості інтервалів і хвиль. Тому що дихальний цикл коротший, ніж звичайна 

довжина запису ЕКГ, зміна, в основному, розглядається "удар до удару". 

Інтеріндивідуальна мінливість може проявитися, якщо записи зроблені в різні 

моменти та при різних респіраторних захворюваннях (частота і глибина дихання, 

затримання дихання на вдиху або видиху). У дослідженні в 194 пацієнтів, зміни в 

діагностичній інтерпретації відбулися через глибокий вдих приблизно в 17% 

випадків, у порівнянні з 12% через положення електродів одного міжребер’я і 

12% через поставу. Очевидний спосіб знизити дихання, пов'язаний з мінливістю 

ЕКГ – це затримка дихання в зазначеному етапі дихання[5]. 

Пояснення змін амплітуди і осі треба шукати в позиційних змінах серця, 

разом з інфляцією або дефляцією легенів, а також змінами відстані між грудними 

електродами і серцем, на додаток зміна електропровідності легких. «Дихальна 

аритмія", як правило, поширена в молодших вікових групах і характеризується 

періодичним прискоренням (при вдиху) і уповільнення (при видиху). Це 

результат різних вегетативних рефлексів (див. Хірш та ін), але може бути 

пригнічена затримкою дихання, а також в основному зникає, коли частота 

серцевих скорочень збільшується[5].  
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Фізична підготовка 

Зміни через фізичну підготовку в основному вивчалися відмінності між 

нормальними людьми і спортсменами, тобто, як міжособиста мінливість. 

Найбільш важливими є брадикардія, тривала внутрішньошлуночкова провідність, 

і більш високі напруги в QRS, Т і U, висота ST. Деякі вимірювання (частота 

серцевих скорочень, провідность, і менш значно, індекси гіпертрофії лівого 

шлуночка), здається, відображають рівень фізичної підготовки. Тип навчання 

також відіграє роль. 

Витривалі спортсмени мають значно нижчі серцеві частоти, ніж, наприклад, 

гімнасти. Цілком імовірно, що це міжособистісна мінливість може бути передана 

інтраіндивідуальній мінливості[5].  

Емоційний стрес 

Було показано, що емоційний стрес має частково різний вплив на ЕКГ ніж 

фізичне напруження емоційний стрес збільшення частоти серцевих і незначні 

зміни ST [5]. 

 

1.3 Огляд сучасних портативних приладів для аналізу ЕКГ в 

домашніх умовах 

Електрокардіографія, безсумнівно, є найстарішим і донині самим 

поширенням странения методом функціональної діагностики в кардіології. 

Щорічно в світі проводиться сотні мільйонів, якщо не мільярди, 

електрокардіографічних досліджень різного роду. Природно, ця область 

продовжує привертати до себе значні матеріальні та інтелектуальні ресурси і є 

помітною частиною медичної індустрії. У квітні 2008 р один з найбільш 

авторитетних американських аналітичних агентств "Frost & Sallivan" опублікував 

звіт про стан ринку ЕКГ пристроїв і послуг. Була показана відносна стабільність і 

навіть деяка стагнація цього ринку, за винятком одного сегмента, який 

демонструє постоянний і динамічне зростання. Це сегмент амбулаторного 

моніторування Електрокардграфії, іншими словами ринок портативних 

електрокардіографічних пристроїв, якими пацієнт користується в тій чи іншій мірі 
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самостійно, за межами офіса лікаря. Треба сказати, що все більш широ-180 ISSN 

1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2012, №5 дещо 

застосування портативних електрокардіографічних пристроїв є частиною більш 

загальної тенденції, званої point-of-care testing (POST)[6]. 

На ринку в даний час є близько 10-15 типів портативних пристроїв ЕКГдля 

індивідуального використання. В основному це одно канальні 

електрокардіографи[7].  

Перелічимо деякі з них:  Health frontier (Канада), Instant Check 

(Великобританія), ReadMyHeart (США), FP-80 (Китай), MB-100 і MB-

100А1(Китай), "Vitaphone" (Німеччина), "Гном" (Росія), "Фазаграф" (Україна). З 

великою міжнародною компанією першою налагодила випуск подібних пристроїв 

компанія "Omron" (Японія)[7].  

Всі ці прилади є одноканальними, тобто дозволяють реєструвати тільки 

одне електрокардіографічне відведення. Кожен з наявних на ринку приладів 

дозволяє вводити ЕКГ в I стандартному відведенні. При цьому на корпусі приладу 

є вмонтовані електрокардіографічні електроди, які утримуються пальцями або 

долонями обох рук. Дизайн електродної майданчики деяких пристроїв, наприклад 

MB-100 і MB-100А1 компанії "Choicemmed", дозволяє крім I стандартного 

вводити також одне з грудних відведень[7]. 
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Висновоки до розділу 1 

 В даному розділі надається теоретичне дослідження, що таке 

персоніфікована медицина, ії задачі та принцип. Чим вона відрізняється від 

традиційної медицини. Були розглянуті чинники, які можуть впливати на 

індивідуальні показники ЕКГ і як вони можуть відрізнятися від «норм». Також 

наданий огляд сучасних портативних приладів для аналізу ЕКГ в домашніх умава 

для виявлення інтраіндивідуальних особливостей показників і знаходження 

особистої норми. 
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РОЗДІЛ 2 ОСНОВНА ЧАСТИНА 

2.1 Постановка задачі персоніфікованого оцінювання серцевої 

діяльності 

Задача цієї роботи полягає в тому,  щоб запропонувати загальну схему 

побудови персоніфікованих діагностичних рішень і продемонструвати практичну 

реалізацію такої схеми при оцінці серцевої діяльності з урахуванням 

інтраіндивідуальний особливості електрокардіограми (ЕКГ) [1]. 

Тобто треба створити програмний продукт, який буде працювати за  

принципом, який описує Л.С. Файнзільберг. 

Припустимо, що на основі популяційних обстежень репрезентативної групи 

практично здорових людей в М-мірному просторі діагностичних ознак Mxx ,,1   

виділена популяционная «норма» у вигляді області 0  з центром в точці 0С . 

Будемо також вважати, що є можливість на досить великому проміжку часу 

проводити багаторазові вимірювання показників Mxx ,,1   у конкретного пацієнта. 

В результаті таких вимірювань в цьому ж просторі будується «персоніфікована» 

область i  з центром iC , на якій розподілені значення показників цього пацієнта 

[1]. 

На Рисунку 2.1 показані чотири варіанти взаємного розташування областей 

0  і i   в просторі ознак [1]: 

– 0i , тобто область i повністю входить в референтну область 0  

популяційних обстежень (Рисунок 2.1, а); 

–  0i ,  )/( 0ii тобто область i  лише частково 

входить в референтну область 0 , причому 0iС  (Рисунок 2.1, б); 

–  )( 0i ,  )/( 0ii , тобто область i  також частково 

входить в референтну область 0 , але 0iС  (Рисунок 2.1, в); 

–  )( 0i , тобто область i  виходить за межі референтної області 

0  популяційних обстежень (Рисунок 2.1, г) [1]. 
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Рисунок 2.1 - Популяційна та індивідуальна області значень показників з 

центрами відповідно 

Для практичної реалізації запропонованої схеми персоніфікованої 

діагностики функціонального стану серця були проведені дослідження за 

допомогою програмно-технічного комплексу ФАЗАГРАФ® [1]. Вивчалися 

інтраіндивідуальний зміни електрокардіограми (ЕКГ) першого стандартного 

відведення, яка реєструвалася за допомогою оригінального датчика з 

пальцьовими електродами (Рисунок 2.2) [1]. 

                 

Рисунок 2.2 - Програмно-технічний комплекс ФАЗАГРАФ® 

Комп'ютерна програма автоматично визначала стандартні показники ЕКГ, в 

тому числі частоту серцевих скорочень (ЧСС), інтервали PQ та QT, ширину і 

глибину зубця Q, тривалість комплексу QRS, зміщення сегмента S-T, амплітуду 

зубцяT, оригінальний показник T , що визначає симетрію зубця T в фазовому 

просторі, а також стандартні статистичні та спектральні параметри варіабельності 

серцевого ритму (всього 40 показників) [1]. 

У процесі досліджень в базі даних комплексу було накопичено 1385 вимірів 

практично здорових людей (популяційні дані) і 2146 вимірювань волонтера 

(інтраіндивідуальний дані). На підставі цих даних було побудовано 
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персоніфіковане діагностичне правило за описаною вище схемою та розроблена 

програма. 

Для дослідження з 40 показників було взято по 8 з популяції та однієї 

людини: 

1. ЧСС 

2. Середня симетрія T 

3. СКО симетрії T 

4. SDNN, мс. 

5. Індекс напруги 

6. Зсув ST, мв. 

7. Інтервал P-Q(R), мс. 

8. Площі T/R 

Вимірювання цих показників і будуть областями 0  та i , які у програмі 

реалізуються за допомогою опуклих оболонок. 

Тож оптимальним технічним рішенням є реалізація програми за допомогою 

мови MATLAB, де є така можливість. 

Після побудови випуклих оболонок, необхідно розробити алгоритм 

прийняття рішень.  Персоніфікована область i  може бути розділена на окремі 

зони персоніфікованих рішень (Рисунок 2.3), а саме зони: 

I- персональної «норми»; 

II- помірних відхилень від персональної «норми»; 

III- виражених відхилень від персональної «норми» [1]. 

При цьому за допомогою розділяє лінії В, зони II і III розумно розділити на 

дві підобласті: помірних і виражених погіршень та покрашень [1]. 
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Рисунок 2.3 – Зони персоніфікованих рішень 

Програма повинна видати рішення о стані того чи іншого серцевого 

показника для останнього вимірювання [1].   

2.2 Розробка програми для дослідження інтраіндивідуальних 

особливостей одноканальної ЕКГ 

Програма повинна малювати опуклі оболонки, використовуючи базу даних 

вимірювань діагностичного комплексу ФАЗАГРАФ. Вимірювання спочатку 

нормуються, так щоб діапазон значень був від 0 до 1.  

Програмний код відворюється за допомогою мови MATLAB. 

2.2.1 Написання програмного коду для побудови опуклих оболонок  

set(handles.txtWin,'String','ЧСС та СКО симетрії T')  

set(handles.txtWin,'ForegroundColor','r')  % кольор 

тексту 

set(handles.txtWin,'FontSize',13) % розмір шрифта 

set(handles.txtWin,'FontWeight','bold') 

x= dlmread('patr4.txt') % читання з файлу вимірювань 

x1= dlmread('fatr4.txt') 

x10=mean(x1); % пошук кординати х центра опуклої 

оболонки для популяції 

x0 =mean(x);  % пошук кординати х центра 

індивідуальної опуклої оболонки  

y= dlmread('patr1.txt') 

y1 = dlmread('fatr1.txt') 

y10=mean(y1); % пошук кординати х центра опуклої 

оболонки для популяції 

y0 =mean(y); % пошук кординати х центра індивідуальної 

опуклої оболонки 

handles.figure 

cla  
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plot(x, y, 'k.') % побудова графіку по координатам х і 

у(вимірюванням) 

hold on 

axis([-0.5 1.5 -0.5 1.5]) 

kvert=convhull(x,y) % функція ля побудови опуклої 

оболонки для популяції 

pause(0.3) 

plot(x(kvert(1)),y(kvert(1)),'ro') 

for k=2:length(kvert) 

    plot([x(kvert(k-1)) x(kvert(k))],[y(kvert(k-1)) 

y(kvert(k))],'r') 

    plot(x(kvert(k)),y(kvert(k)),'ro') 

    pause(0.3) 

end 

plot(x0, y0, 'y*') 

plot(x1,y1, 'b.') 

kvert=convhull(x1,y1) ) % функція ля побудови 

індивідуальної опуклої оболонки  

pause(0.3) 

plot(x1(kvert(1)),y1(kvert(1)),'bo') 

for k=2:length(kvert) 

    plot([x1(kvert(k-1)) x1(kvert(k))],[y1(kvert(k-1)) 

y1(kvert(k))],'b') 

    plot(x1(kvert(k)),y1(kvert(k)),'bo') 

    pause(0.3) 

end 

plot(x0, y0, 'g*') 

plot(x10, y10, 'y*') 

l = sqrt((x0-x10)^2+(y0-y10)^2); % вимірювання 

відстані між центрами опуклиих оболонок 

set(handles.txtL,'String',num2str(l));  

Цей код можна використовувати для всіх пар показників. 

Результати 

Червоним кольором намальовані опуклі оболонки для популяції здорових 

людей, синім опукла облонка для окремої людини. 

Жовтим кольором позначені центри мас опуклої оболонки для однієї 

людини, зелена зірка вказує на центр мас опуклої оболонки для популяції. 
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Рисунок 2.4 – Опуклі оболонки побудовані по показникам Середня симетрія 

Т та Зсув ST 

 

Рисунок 2.5 – Опуклі оболонки побудовані по показникам СКО симетрії Т 

та Зсув ST 

Також програма вимірює відстань між центрами мас обох опуклих 

оболонок. 

 

Рисунок 2.6 – Відстань між центрами опуклих оболонок 

 

2.2.2 Розробка алгоритму для прийняття рішень про стан людини по 

останньому індивідуальному виміру 

% задание красного цвета текста 

set(handles.dia2,'ForegroundColor','r') 
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% задание размера шрифта 16пт 

set(handles.dia2,'FontSize',13) 

set(handles.dia2,'FontWeight','bold') 

% размещение текста 

% задание красного цвета текста 

set(handles.dia3,'ForegroundColor','r') 

% задание размера шрифта 16пт 

set(handles.dia3,'FontSize',13) 

set(handles.dia3,'FontWeight','bold') 

% размещение текста 

%  координаты центра окружности 

X=x0; 

Y=y0;  

% код основной программы 

for i=1:length(x1(end-0:end)) 

    if sqrt((X-x1(i)).^2+(Y-y1(i)).^2)<=l 

        set(handles.dia3,'String','покращення'); 

       % disp(['покращення']) 

    else 

       % disp(['погіршення']) 

         set(handles.dia3,'String','погіршення'); 

    end 

end 

X1=x10; 

Y1=y10; 

for i=1:length(x1(end-0:end)) 

    if sqrt((X1-x1(i)).^2+(Y1-y1(i)).^2)<=0.167 

         set(handles.dia2,'String','Персональна 

"норма"'); 

       % disp(['Персональна "норма"']) 

    else if (sqrt((X-x1(i)).^2+(Y-

y1(i)).^2)>0.167)&&(sqrt((X-x1(i)).^2+(Y-y1(i)).^2)<=0.34); 

              set(handles.dia2,'String','Помірне'); 

       % disp(['Помірне'])       

        else sqrt((X-x1(i)).^2+(Y-y1(i)).^2)>0.34; 

             set(handles.dia2,'String','Виразне'); 

       % disp(['Виразне']) 

        end 

    end 

end 
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Рисунок 2.7 – Рішення «Виразне покращення» 

 
Рисунок 2.8 – Рішення «Персональна норма» 

 

 
Рисунок 2.9 – Рішення «Виразне погіршення» 
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2.3   Статистична обробка накопиченних данних 

 

2.3.1 Кореляційний аналіз  

Кореляційний аналіз — це статистичне дослідження (стохастичної) 

залежності між випадковими величинами. У найпростішому випадку досліджують 

дві вибірки (набори даних), у загальному — їх багатовимірні комплекси 

(групи)[8]. 

Мета кореляційного аналізу — виявити чи існує істотна залежність однієї 

змінної від інших[8]. 

Головні завдання кореляційного аналізу: 

 оцінка за вибірковими даними коефіцієнтів кореляції 

 перевірка значущості вибіркових коефіцієнтів кореляції або 

кореляційного відношення 

 оцінка близькості виявленого зв'язку до лінійного 

 побудова довірчого інтервалу для коефіцієнтів кореляції. 

Обмеження кореляційного аналізу 

Кореляція відображає лише лінійну залежність величин, але не відображає 

їх функціональної зв'язаності[9]. Наприклад, якщо обчислити коефіцієнт кореляції 

між величинами A = sin(x) та B = cos(x), він буде наближений до нуля, тобто 

залежність між величинами відсутня. Між тим, величини А та В очевидно зв'язані 

між собою за законом sin²(x) + cos²(x) = 1. 

Використання можливе у випадку наявності достатньої кількості випадків 

для вивчення: для конкретного типу коефіцієнту кореляції становить від 25 до 100 

пар спостережень. Кореляція не означає причинність [8,9]. 

Перевірка даних на нормальність 

Таблиця 2.1 – Одновібірковий критерій Колмогорова-Смірнова 

 N 

Разности экстремумов Статистика Z 

Колмогорова-

Смирнова 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) Модуль Положительные Отрицательные 

ЧССпоп 1385 0,109 0,109 -0,058 4,061 0,000 
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СерсиметріяTпоп 1385 0,076 0,067 -0,076 2,823 0,000 

Продовження Таблиці 2.1 

СКОсиметріїTпоп 1385 0,078 0,078 -0,066 2,916 0,000 

SDNNПоп 1385 0,152 0,152 -0,125 5,647 0,000 

Інднапругпоп 1385 0,303 0,263 -0,303 11,276 0,000 

ЗсувSTмвпоп 1383 0,047 0,035 -0,047 1,733 0,005 

ІнтервалPQпоп 1348 0,035 0,035 -0,021 1,302 0,067 

ПлощіTRпоп 1372 0,412 0,355 -0,412 15,269 0,000 

ИндЧСС 2146 0,034 0,034 -0,025 1,574 0,014 

ИндсерсиметріяT 2146 0,104 0,104 -0,067 4,806 0,000 

ИндСКОсимT 2146 0,177 0,177 -0,158 8,206 0,000 

ИндSDNNмс 2146 0,070 0,070 -0,047 3,234 0,000 

ИндІндекснап 2146 0,207 0,192 -0,207 9,598 0,000 

ИндзсувSTмв 2146 0,043 0,028 -0,043 2,013 0,001 

ИндІнтPQRмс 2144 0,062 0,037 -0,062 2,859 0,000 

ИндПлощіTR 2146 0,029 0,029 -0,023 1,340 0,055 

З таблиці спостерігаємо, що значимості більшості груп показників менші за 

0,05 (p=0,000), отже параметри розподілені за ненормальним законом. Окрім 

ИндПлощіTR та ІнтервалPQпоп, значимість яких більше ніж 0,05 (р=0,055; 

р=0,067 відповідно), отже параметри розподілені за нормальним законом. 

Таблиця 2.2 – Характеристика даних за допомогою описової статистик 

 
N Минимум Максимум Среднее 

Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Статистика 

ЧССпопуляции 1385 41,910 162,699 83,510 21,858 

СереднясиметріяTпопуляции 1385 0,000 1,674 0,766 0,188 

СКОсиметріїTпопуляции 1385 0,000 0,379 0,096 0,058 

SDNNПопуляции 1385 5,000 703,000 72,763 56,138 

Індекснапругипопуляции 1385 4,103 5389,474 202,919 385,417 

ЗсувSTмвпопуляции 1385 -0,252 0,165 0,004 0,030 

ІнтервалPQпопуляции 1385 -0,073 0,337 0,142 0,029 

ПлощіTRпопуляции 1385 0,098 602,427 5,264 22,744 

ИндивидуальнаЧСС 2146 45,020 112,412 69,653 10,359 

ИндивидсереднясиметріяT 2146 0,470 2,015 0,792 0,126 

ИндивидуСКОсиметріїT 2146 0,017 0,767 0,072 0,050 
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Продовження Таблиці 2.2 

ИндивидSDNNмс 2146 5,0 164,0 38,646 17,623 

ИндивидІндекснапруги 2146 18,180 3413,333 262,7624 296,681 

ИндивидуальныйзсувSTмв 2146 -0,150 0,052 -0,023 0,0178 

ИндивидуІнтервалPQRмс 2146 0,143 0,232 0,199 0,010 

ИндивидуальніПлощіTR 2146 0,049 1,798 0,889 0,193 

Всього у випробуванні брало участь 1385 популяційних вимірювань від 

кожного показника(атрибута). А також 2146 індивідуальних вимірювань для 

кожного показника одної людини. Середнє значення та стандартне відхилення  

для кожного популяційного показника: ЧССпопуляции 83,510+21,858; 

СереднясиметріяTпопуляции 0,766+0,188; СКОсиметріїTпопуляции  0,096+0,058; 

SDNNПопуляции 72,763+56,138; Індекснапругипопуляции  202,919+385,417; 

ЗсувSTмвпопуляции 0,004+0,030. 

Середнє значення та стандартне відхилення  для кожного індивідуального 

показника: ІнтервалPQпопуляции 0,142+0,029; ПлощіTRпопуляции 5,264+22,744; 

ИндивидуальнаЧСС 69,653+10,359; ИндивидсереднясиметріяT 0,792+0,126; 

ИндивидуСКОсиметріїT 0,072+0,050; ИндивидSDNNмс 38,646+17,623; 

ИндивидІндекснапруги 262,7624+296,681; ИндивидзсувSTмв  -0,023+0,0178; 

ИндивидуІнтервалPQRмс 0,199+0,010; ИндивидПлощіTR 0,889+0,193. 

Нульова гіпотеза для популяційних показників свідчить про те, що 

показники  залежать один від одного, альтернативна – не залежать. 

Вибір відповідного показника кореляції для популяції 

Сім вибірок популяційних показників з восьми розподілені за 

ненормальним законом, а одна за нормальним, тому застосовуємо коефіцієнт 

кореляції по Спірману.  

Таблиця 2.3 - Аналіз даних за допомогою обраного показника кореляції для 

популяції 

 
ро Спирмена 

ЧССпоп СерсиTпоп СКОTпоп SDNNПоп Інднаппо ЗсSTпоп ІнтPQпоп ПлоTRпоп 

ЧССпоп Коэф.кор. 1,000 0,635** 0,491** -0,376** 0,559** -0,393** -0,449** 0,021 

Знч.(2-ст) . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,427 
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Продовження Таблиці 2.3 

 
N 1385 1385 1385 1385 1385 1383 1348 1372 

Серсимпоп Коэф.кор. 0,635** 1,000 0,723** -0,202** 0,316** -0,687** -0,378** -0,114** 

Знч.(2-ст) 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 1385 1385 1385 1385 1385 1383 1348 1372 

СКОTпоп Коэф.кор. 0,491** 0,723** 1,000 -0,115** 0,199** -0,457** -0,299** -0,106** 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 1385 1385 1385 1385 1385 1383 1348 1372 

SDNNПоп Коэф.кор. -0,376 -0,202** -0,115** 1,000 -0,954** 0,147** -0,010 0,209** 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,000 0,717 0,000 

N 1385 1385 1385 1385 1385 1383 1348 1372 

Інднаппоп Коэф.кор. 0,559** 0,316** 0,199** -0,954** 1,000 -0,211** -0,073** -0,185** 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,007 0,000 

N 1385 1385 1385 1385 1385 1383 1348 1372 

ЗсSTмвпоп Коэф.кор. -0,393** -0,687** -0,457** 0,147** -0,211** 1,000 0,291** 0,293** 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,000 

N 1383 1383 1383 1383 1383 1383 1348 1372 

ІнтPQпоп Коэф.кор. -0,449** -0,378** -0,299** -0,010 -0,073** 0,291** 1,000 -0,208** 

Знч. (2-ст 0,000 0,000 0,000 0,717 0,007 0,000 . 0,000 

N 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1340 

ПлTRпоп Коэф.кор. 0,021 -0,114** -0,106** 0,209** -0,185** 0,293** -0,208** 1,000 

Знч.(2-ст) 0,427 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 . 

N 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1340 1372 

З таблиці можемо зробити висновки, що ЧССпоп з ПлоTRпоп не корелює 

(не залежить) знч.= 0,427, SDNNПоп з ІнтPQпоп не корелює (не залежить) знч.= 

0,717.  Інші пари мають дуже слабку кореляцію R, знч.= 0,000. Деякі мають дуже 

слабку від’ємну кореляцію R, знч.= 0,000 (від’ємний - це значить, що існує 

протилежний зв'язок: чим вище значення одного показника, тим  нижче значення 

другого).  SDNNПоп і Інднаппо мають сильну від’ємну кореляцію  в R= -0,954, 

тобто існує сильний протилежний зв'язок між показниками. 

Висновки 

В результаті аналізу було доведено, що залежності між що ЧССпоп з 

ПлоTRпоп, SDNNПоп з ІнтPQпоп немає (підтверджується нульова гіпотеза), а 

залежність між останніми парами - є (підтверджується альтернативна гіпотеза). 
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Таблиця 2.4 - Аналіз даних за допомогою обраного показника кореляції для 

однієї людини 

 ро Спирмена 

ИндЧСС ИндссимT ИндСКОT ИндSDNN ИндІнна ИндзсST ИндІнPQR ИнПлTR 

ИндЧСС 

Коэф.кор. 1,000 0,212** 0,011 -0,665** 0,773** -0,216** -0,472** 0,136** 

Знч.(2-ст) . 0,000 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2144 2146 

ИндссимT 

Коэф.кор. 0,212** 1,000 0,447** -0,123** 0,131** -0,872** -0,403** -0,405** 

Знч.(2-ст) 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2144 2146 

ИндСКОT 

Коэф.кор. 0,011 0,447** 1,000 0,037 -0,049* -0,314** -0,158** -0,313** 

Знч.(2-ст) 0,607 0,000 . 0,091 0,024 0,000 0,000 0,000 

N 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2144 2146 

ИндSDNN 

Коэф.кор. -0,665** -0,123** 0,037 1,000 -0,957** 0,138** 0,261** -0,054* 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,091 . 0,000 0,000 0,000 0,013 

N 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2144 2146 

ИндІнна 

Коэф.кор. 0,773** 0,131** -0,049* -0,957** 1,000 -0,148** -0,305** 0,088** 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,024 0,000 . 0,000 0,000 0,000 

N 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2144 2146 

ИндзсST 

Коэф.кор. -0,216** -0,872** -0,314** 0,138** -0,148** 1,000 0,373** 0,461** 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,000 

N 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2144 2146 

ИндІнтPQR 

Коэф.кор. -0,472** -0,403** -0,158** 0,261** -0,305** 0,373** 1,000 -0,067** 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,002 

N 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 

ИндПлTR 

Коэф.кор. 0,136** -0,405** -0,313** -0,054* 0,088** 0,461** -0,067** 1,000 

Знч.(2-ст) 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,002 . 

N 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2144 2146 

З таблиці можемо зробити висновки, що ИндЧСС з ИндСКОT не корелює 

(не залежить) знч.= 0,607, ИндSDNN з ИндСКОT не корелює (не залежить) знч.= 

0,091.  Інші пари мають дуже слабку кореляцію R, знч.= 0,000. Деякі мають дуже 

слабку від’ємну кореляцію R, знч.= 0,000 (від’ємний - це значить, що існує 

протилежний зв'язок: чим вище значення одного показника, тим  нижче значення 
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другого). ИндSDNN і ИндІнднап мають сильну від’ємну кореляцію  в R= -0,957, 

тобто існує сильний протилежний зв'язок між показниками. 

Висновки 

В результаті аналізу було доведено, що залежності між що ИндЧСС з 

ИндСКОT, ИндSDNN з ИндСКОT немає (підтверджується нульова гіпотеза), а 

залежність між останніми парами - є (підтверджується альтернативна гіпотеза). 

 

2.3.2 Т-критерій Вілкоксона 

Т-критерій Вілкоксона - непараметричний статистичний тест (критерій), 

використовуваний для перевірки відмінностей між двома вибірками парних 

вимірів [10].  

Критерій призначений для зіставлення показників, виміряних в двох різних 

умовах на одній і тій же вибірці випробовуваних. Він дозволяє встановити не 

лише спрямованість змін, але і їх вираженість, тобто, здатний визначити, чи 

являється зрушення показників в одному напрямі інтенсивнішим, ніж в іншому 

[11]. 

Критерій є аналогом критерію Стьюдента для незалежних вибірок у разі 

закону розподілу, відмінного від нормального, або даних, виміряних з 

використанням порядкової шкали [12]. 

Через те, що майже усі вибірки популяційних показників та показників для 

однієї людини розподілені за ненормальним законом, використовуємо 

непараметричний статистичний тест Т-критерій Вілкоксона, що є аналогом 

критерію Стьюдента для незалежних вибірок.  

Порівняємо показник з популяції та такий самий показник однієї здорової 

людини. Цей параметричний критерій, застосовую для порівняння показників 

двох груп з метою визначити, чи існують достовірні відмінності між даними двох 

груп (двох вибірок). Достовірність означає, що відмінності між групами носять 

стійкий (надійний) характер, тобто більша частина результатів однієї групи 

суттєво відрізняється від результатів іншої групи [13].  
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Нульова гіпотеза свідчить про те, що такий самий показник популяції та 

індивідуальний показник не відрізняється, альтернативна – відрізняється. 

Таблиця 2.5 - Аналіз даних за допомогою обраного критерію (ранги) 

 
N Средний ранг Сумма рангов 

ИндивидуальнаЧСС - 

ЧССпопуляции 

Отрицательные ранги 1042a 758,32 790172,00 

Положительные ранги 343b 494,56 169633,00 

Связи 0c   

Всего 1385   

ИндивидуальнаясереднясиметріяT 

- СереднясиметріяTпопуляции 

Отрицательные ранги 606d 698,20 423111,00 

Положительные ранги 779e 688,95 536694,00 

Связи 0f   

Всего 1385   

ИндивидуальнаяСКОсиметріїT - 

СКОсиметріїTпопуляции 

Отрицательные ранги 943g 772,64 728597,00 

Положительные ранги 442h 523,10 231208,00 

Связи 0i   

Всего 1385   

ИндивидуальнаяSDNNмс - 

SDNNПопуляции 

Отрицательные ранги 979j 772,31 756092,50 

Положительные ранги 386k 456,48 176202,50 

Связи 20l   

Всего 1385   

ИндивидуальныйІндекснапруги - 

Індекснапругипопуляции 

Отрицательные ранги 495m 700,84 346914,00 

Положительные ранги 890n 688,64 612891,00 

Связи 0o   

Всего 1385   

ИндивидуальныйзсувSTмв - 

ЗсувSTмвпопуляции 

Отрицательные ранги 1140p 747,96 852670,00 

Положительные ранги 243q 429,49 104366,00 

Связи 0r   

Всего 1383   

ИндивидуальныйІнтервалPQRмс - 

ІнтервалPQпопуляции 

Отрицательные ранги 47s 148,36 6973,00 

Положительные ранги 1297t 691,49 896867,00 

Связи 2u   

Всего 1346   

ИндивидуальніПлощіTR - 

ПлощіTRпопуляции 

Отрицательные ранги 1268v 728,63 923907,00 

Положительные ранги 104w 172,80 17971,00 

Связи 0x   
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Всего 1372   

 

 

Таблиця 2.6 - Статистики критерия Вілкоксона 

 Z Асимпт. знч. (двухсторонняя) 

ИндивидуальнаЧСС - ЧССпопуляции -20,841a 0,000 

ИндивидуальнаясереднясиметріяT - 

СереднясиметріяTпопуляции 
-3,815b 0,000 

ИндивидуальнаяСКОсиметріїT - 

СКОсиметріїTпопуляции 
-16,705a 0,000 

ИндивидуальнаяSDNNмс - 

SDNNПопуляции 
-19,906a 0,000 

ИндивидуальныйІндекснапруги - 

Індекснапругипопуляции 
-8,933b 0,000 

ИндивидуальныйзсувSTмв - 

ЗсувSTмвпопуляции 
-25,187a 0,000 

ИндивидуальныйІнтервалPQRмс - 

ІнтервалPQпопуляции 
-31,265b 0,000 

ИндивидуальніПлощіTR - 

ПлощіTRпопуляции 
-30,860a 0,000 

У розглянутому випадку вийшов дуже значимий показник р <0,001, що 

свідчить про значну різницю в досліджуваному показнику при кожному 

наступному вимірі, тобто значимість t-критерій рівності середніх дорівнює 0,000 - 

підтверджується альтернативна гіпотеза.  

Висновки 

В результаті аналізу було доведено, що показники популяції та такі ж самі 

індивідуальні показники відрізняються, що позначає наявність високо 

достовірних відмінностей між одноіменними показниками популяції та 

індивідуальними. 

 

2.3.3 Побудова гістограм різниці між показниками популяції та 

показниками однієї людини 

Гістограми побудовані для графічного відображення різниці між 

показниками популяції та показниками однієї людини. Кожен показник був 

розбитий на сім інтервалів, однакових для двух груп. Група здорових (1385 

вимірювань) та індивідуальні дані (2146 вимірювань). 
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Рисунок 2.10 - Порівняня результатів популяційного та індивідуального 

ЧСС 

 

 
 

 

Рисунок 2.11 - Порівняня результатів популяційної та індивідуальної 

середньої симетрії Т 

 

 

Індивідуальна ЧСС ЧСС популяції 

Індивідуальна середня 

симетрія Т 

Середня симетрія Т 

популяції 
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Рисунок 2.12 - Порівняня результатів популяційного та індивідуального 

СКО симетрії Т 

 

 

 
 

Рисунок 2.13 - Порівняня результатів популяційного та індивідуального 

SDNN 

 

Індивідуальне СКО симетрії 

Т 

СКО симетрії Т популяції 

Індивідуальне SDNN SDNN популяції 
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Рисунок 2.14 - Порівняня результатів популяційного та індивідуального 

індекса напруги 

 

  
 

Рисунок 2.15 - Порівняня результатів популяційного та індивідуального 

зсуву ST 
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Рисунок 2.16 - Порівняня результатів популяційного та індивідуального 

інтервал PQR 

 

 
 

Рисунок 2.17 - Порівняня результатів популяційної та індивідуальної площі 

T/R 

Висновок 

З поданих гістограм бачимо різницю між показниками групи здорових 

людей(популяції) та однієї людини(індивідуальні показники). 

 

  

Індивідуальний інтервал 

PQR 

 

Інтервал PQR популяції 

Індивідуальна площа T/R 

 

Площа T/R популяції 
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Висновоки до розділу 2 

У даному розділі дипломної роботи розглянуто практичне втілення 

персоніфікованої медицини у життя за допомогою існуючих засобів діагностики. 

Було розроблено програму, яка розраховує особисту «норму» та приймає 

рішення о відхиленні від неї. Здійснено статистичний аналіз даних для виявлення 

залежності показників один від одного та  виявлення наявністі високо 

достовірних відмінностей між одноіменними показниками популяції та 

індивідуальними. 

Усі задачі були виконані успішно і відповідають висунутим вимогам. 
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РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вступ  

У цьому розділі дипломної роботи приводиться аналіз умов праці у кабінеті 

функціональної діагностики з ПТК для дослідження інтраіндивідуальних 

особливостей ЕКГ ФАЗАГРАФ. При недотриманні норм, встановлених 

законодавством, можливе порушення працездатності і життєдіяльності.  

 

3.1 Загальна характеристика приміщення 

 

Таблиця 3.1 – Параметри приміщення  

№ Назва параметру Значення 

1 Розміри приміщення 4(м) x 3(м) x 3,42(м) 

2 Кількість працюючих, n 2 

3 Площа, S 12,00 м2 

4 Об’єм, V 41,04 м3 

 

Таблиця 3.2 – Характеристика об’єктів приміщення 

№ Назва об’єкту  Кількість Характеристика обєкту 

1 

Портативний електрокардіограф 

ФАЗАГРАФ 
1 

- інтеграція з ПК(ОС Windows) з 

допомогою USB 

- наявність пальцевих  електродів 

- вхідний опір 2 МОм 

- розміри 50 × 75 × 30 мм. 

- реєстрація вхідних напруг від 0,03 

до 5 мВ 

2 

ПК Acer 3D 

 
2 

- Процесор Intel Core i3-4130 (3.4    

ГГц) 

- ОЗУ RAM 4 ГБ 

- ПЗУ HDD 500 ГБ 

- Графіка Intel HD Graphics 

- Операційна система Windows     7 

- 220В. 

3 

Принтер Samsung scx-3200 1 

- розміри 388 x 234 x 299 мм 

- рівень шуму 49 дБ  

- USB 2.0 Type B 

- 220В 

4 Робочий стіл  2 1200×800×725 (мм) 

5 Стілець 2 600×600×850 (мм) 

6 Шафа для документів 1 300×700×1500 (мм) 

7 Двері 1 150×900×2100 (мм) 

8 Вікно 1 150×900×1500 (мм) 

9 
Світильний з люмінесцентними лампами 2 - 800×200×150 (мм) 

- 220В 

10 Кушетка 1 1970×670×520 (мм) 

11 Умивальник 1 550×420×150 (мм) 

12 Відро для сміття педальне 1 372×315×360 (мм) 

13 Вішак 1 600×120×100 (мм) 

http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=187811&fn=104
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Рисунок 3.1 Робоче приміщення 

Обсяг приміщення на одну людину більший нормативного значення НАПБ 

Б.03.002-2007[14].  

3.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

Таблиця 3.3 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори  

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

-мікроклімат; 

-освітлення; 

-шум; 

-випромінення; 

-електронебезпека; 

-пожежонебезпека 

 

- пил 

 

- відсутні 

 

- відсутні 

 

 

3.3 Мікроклімат 

Згідно ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень” даний вид роботи – сидяча й не потребуюча фізичного напруження – 

відноситься до категорії Іа. Характер роботи – постійний, так як робота на даному 

місці здійснюється більше ніж 4 години безперервного перебування за 

комп’ютером [17]. 

Таблиця 3.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ Джерело зміни показників 

мікроклімату 

Наслідок 

1 Нагрівання портативного ЕКГ 

ФАЗАГРАФ 

Вихід зі строю, недостовірні виміри, виключення, втрата інформації 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48          ІМ11.16.1300.1118.ПЗ 

 

Продовження Таблиці 3.4 

2 Нагрівання комп’ютера Acer 3D Нагрівання процесора комп’ютера та вихід зі строю, передчасне 

виключення, втрата інформації 

3 Висока температура повітря зовні 

(на вулиці) 

Стомленість та зменшеність працездатності працівника 

4 Низька температура повітря зовні 

(на вулиці) 

Некомфортні умови праці для працівника(холод) 

5 Протяги Захворювання працівників, збільшення кількості пилу. 

 

Таблиця 3.5 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату 

№ Заходи Реалізація 

1 
Техн. 

 

У техн. 

обладн. 

- Автоматичний захист від перегріву портативного ЕКГ ФАЗАГРАФ. 

- Система охолодження комп’ютера (кулер, радіатор та термопаста) для 

виведення зайвої теплоти  

- Охолоджуюча підставка для комп’ютера CoolerMaster NotePal 

У приміщені 

- У холодну пору року: Опалення (1 радіатор М-140, 10 секцій). 

- У теплу пору року: Кондиціонер типу спліт-системи, марки Delfa DSR-

07HR (режим осушення/охолодження/обігрів; P = 0,73 (кВт)/2,1 (кВт)). 

Система закривання та відкривання дверей та вікон: 

- У холодну пору року: щільне закривання. 

- У теплу пору року: провітрювання та сонцезахисні жалюзі  

2 Організаційні 

Вологе прибирання всього кабінету включаючи стіл, шафу, ПК та вікна, підлога, 

кондиціювання  

Система закривання та відкривання дверей та вікон: 

- У холодну пору року: щільне закривання. 

- У теплу пору року: провітрювання  

 

Згідно з санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) основні 

характеристики мікроклімату лабораторії відповідають нормам [17].  

 

3.4 Освітлення 

Неправильно оснащене освітлення може стати причиною травмувань   

(табл. 3.7). У кабінеті присутнє природне та штучне освітлення. Враховуючи, що 

робота потребує точної зорової роботи , то маємо ІІІ розряд зорової роботи . Для 

ІІІ розряду зорових робіт згідно ДБН В.2.5-28-2006 встановлені норми при 

природному освітленні (боковому) He =1,2%. 

Таблиця 3.6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Недостатнє місцеве освітлення Перенапруження, як наслідок порушення зору 

працівника, зниження рівня працездатності 

 
2 Надмірна яскравість світла (штучного, 

природнього) 

3 Неправильне налаштування яскравості екрану ПК 

Acer 3D 
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Таблиця 3.7 – Заходи щодо нормалізації параметрів освітлення 

Вид захисту Заходи 

 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

- Застосовувати антиблікове покриття екрану ноутбука  

- Регулювання яскравості екрану Acer 3D 

У приміщенні - Природнє освітлення – бокове, 1 вікно на південь (0.9(м) × 1,5 

(м)), склопакет двокамерний.  

- Жалюзі для вікон – блокування надмірної яскравості 

- Штучне освітлення – комбіноване (2 світильника по одній 

лампи F18/33, P = 18 (Вт), закріплені на висоті 3 (м)) 

Організаційні заходи Вологе прибирання в кабінеті, підтримання чистоти вікна та екрану 

комп’ютера  

Засоби індивідуального захисту Спеціальні окуляри для роботи за комп’ютером  

 

3.5 Шум 

Один із негативних факторів – це шум і вібрація, які значно впливають на 

роботу працівників (табл. 3.9).    

Таблиця 3.8 – Джерела шуму 

№ Джерело шуму Наслідок 

1 
Шум від портативного ЕКГ 

ФАЗАГРАФ під час вимірювання Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість працівника, що 

може призвести до помилки в роботі, як наслідок, неправильні 

результати, втрата інформації 

 

2 Програмний шум  

3 
Комп’ютерний шум (система 

охолодження) 

4 Принтер 

 

Таблиця 3.9 – Заходи і засоби захисту від шуму 

 Вид захисту Заходи 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

- Регулювання гучності програми на Acer 3D 

- Шум від системи охолодження комп’ютера 27 дБ 

- Шум від ФАЗАГРАФ 15дБ 

- Принтер рівень шуму 49 дБ, використовується тільки за потребою 

У приміщенні 

Для захисту від зовнішнього шуму встановлена шумоізоляція, вікно виходить 

на вулицю з обмеженням швидкості, розташовується на відстані більш ніж 30 

м від проїзної частини. 

Організаційні заходи 
Режим праці і відпочинку, дотримування правил технічної експлуатації, 

проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів 

Засоби індивідуального захисту Не передбачені 

 

3.6 Електромагнітне випромінювання 

У приміщенні присутнє незначне електромагнітне випромінювання, 

оскільки екран ноутбука вироблений на основі рідкокристалічної матриці, що не 

має сильного електромагнітного випромінювання. Інфрачервоні та 

ультрафіолетові випромінювання відсутні. Заходи і засоби захисту від 

випромінювання наведені у табл. 3.11. 
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Таблиця 3.10 – Джерела випромінювань  

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Електромагнітне випромінювання від комп’ютера 

Acer 3D 
Болі у голові, сповільнення пульсу, порушення 

діяльності серцево-судинної системи 

 2 Електромагнітне випромінювання від ФАЗГРАФА 

3 Статична електрика внаслідок поляризації 

металевих частин комп'ютера 

Порушення ЦНС, нагрівання шкірного покрову, 

мимовільне скорочення м’язів 

 

Таблиця 3.11 – Заходи для уникнення небезпек спричинених випромінюванням 

 

3.7 Електронебезпека 

Таблиця 3.12 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Пошкоджені кабелі чи несправні вузли на 

комп’ютері та ФАЗАГРАФі 

Ураження працівника струмом, як наслідок 

пошкодження шкірного покриву – опіки, механічні 

ушкодження; отримання інших електротравм, що 

можуть стати летальними для працівника 
2 Деталі комп’ютерної техніки, що знаходяться під 

напругою 

3 Відсутність ізоляції 

Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ-87 приміщення відноситься до класу 

приміщень без підвищеної небезпечності ураження персоналу електричним 

струмом. Використовується мережа однофазного струму 220В [17]. 

Таблиця 3.13 – Заходи і засоби захисту від ураження електричним струмом 

Вид захисту Заходи подолання небезпеки 

Технічні заходи норма Прихована та ізольована проводка. Світильники встановлені на висоті 3м. 

Електричні блоки безпеки.  

аварійний Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. В коридорі 

знаходиться автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на 21A з захисними 

характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95). 

Організаційні заходи Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки, своєчасне 

навчання і перевірка знань працівників з питань електробезпеки 

ЗІЗ Не передбачені 

 

3.8 Пожежна безпека 

В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево, 

пластмаса, тканина (оббивка крісел). 

№ Заходи Реалізація 

2 Технічні 
Техн.обл. ЖК-екран Acer 3D 

Приміщ. Захист вікон сітками, металізованими шторами 

 Організаційні 
Проведення переривів з деяким інтервалом часу на відстані від комп’ютера, 

ФАЗАГРАФА 

3 ЗІЗ Спеціальні захисні окуляри від елетромагнітного випромінювання 
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Таблиця 3.14 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок 

1 Несправності 

електропроводки, розеток 

Коротке замикання або 

пробій ізоляції 

 

Виникнення пожежі, яка спричинить 

травматизм працівників; завдасть 

негативного впливу ЦНС, серцево-судинній, 

дихальній системам, можливі летальні 

випадки. Також знищення цінного 

устаткування, матеріалів 

2 Щільність проводки Oплавлення ізоляції 

3 Загоряння будівлі внаслідок 

зовнішніх впливів 

Виникнення пожежі чи 

вибуху 

4 Недотримання заходів 

пожежної безпеки 

Загоряння матеріалів, 

устаткування 

5 Матеріали і речовини, 

схильні до займання 
Загоряння матеріалів 

  

Вимоги СНіП 2.01.02-85 та СНіП 2.09.02-85 щодо вогнетривкості 

будівлі, часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів 

дотримуються в повній мірі. Також виконано вимоги з пожежної безпеки 

відповідно до НАПБ А.0.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

Таблиця 3.15 – Заходи з пожежної безпеки 

Вид захисту Заходи подолання небезпеки 

Технічні Суворе  дотримання  правил  і  норм,  визначених  чинними нормативними 

документами, при реконструкції приміщень, технічному переоснащенні 

виробництва, експлуатації електромереж, опалення, освітлення та ін. 

Організаційні Організація пожежної охорони, навчань, інструктажів та ін. 

ЗІЗ   Противогази, респіратори та маски, захисний одяг. 
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Висновок до розділу 3 

У даному розділі дипломної роботи розглянуто робоче приміщення, а також 

розглянуті норми та заходи з охорони праці й техніки безпеки. 

Було виявлено та здійснено аналіз потенційних небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів а робочих місцях, що створюються під час експлуатації 

технічного обладнання.  

Встановлено: 

 об’єм і площа приміщення, що відводяться на людину, відповідають 

нормативним значенням; 

 параметри робочого місця задовольняють нормам; 

 показники мікроклімату цілком відповідають нормативним вимогам; 

 норми освітленості дотримані; 

 акустичні умови роботи в нормі; 

 при дотриманні правил електробезпеки виключається можливість 

поразки персоналу електричним струмом; 

 приміщення задовольняє нормам пожежної безпеки. 

Отже, дане приміщення відповідає санітарним, виробничим вимогам. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У висновку зауважимо, що розглянутий підхід до персоніфікованої 

діагностиці, що передбачає багаторазові вимірювання фізіологічних показників 

конкретної людини на досить великому проміжку часу і автоматичну оцінку 

персоніфікованих норм, може стати основою створення інших персоніфікованих 

засобів цифрової медицини для домашнього застосування, зокрема, 

«інтелектуальних» тонометрів, глюкометрів та інших приладів [1].  

Запропонований підхід до персоніфікованої діагностиці, заснований на 

оцінці персоніфікованої норми конкретного користувача шляхом самостійного 

накопичення даних за досить великий проміжок часу, забезпечує більш повну і 

обгрунтовану оцінку функціонального стану пацієнта, ніж епізодичний контакт з 

лікарем з використанням традиційних клінічних засобів [1].  

Аналіз взаємного розташування в просторі діагностичних ознак областей 

персоніфікованої норми і популяційної норми дозволяє порівнювати ступеня 

вираженості патології різних пацієнтів і оцінювати поточний стан конкретного 

пацієнта не тільки по відношенню до популяційної нормі, але і по відношенню до 

його персоніфікованої норми [1, 15].  

Запропонований підхід може бути досить просто реалізований на сучасні 

засоби цифрової медицини, що продемонстровано на прикладі вітчизняного 

діагностичного комплексу ФАЗАГРАФ® [1] та комп’ютерної програми, яка 

виконує оробку даних знятих з пристрою. Персоніфікація засобів медичної 

діагностики дає можливість користувачеві проводити самооцінку 

функціонального стану, оптимізувати свій спосіб життя, прийом лікарських 

препаратів і розумно розподіляти режим навантажень і відпочинку [1].  

Накопичення даних з використанням персоніфікованих коштів цифровий 

медицини скорочує час обстежень в стаціонарних умовах, що зменшує економічні 

витрати як для пацієнта, так і для державної системи охорони здоров'я [1]. 
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