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ВСТУП
Сучасний світ високими темпами йде до нового укладу життя, в якому
інформація являється найціннішим ресурсом. Медична сфера не є винятком із
загального тренду, і розвиток технологій, що оброблюють, зберігають, та
генерують

інформацію

–

це

закономірність.

Вже на даний час існує багата кількість медичних інформаційних систем,
що автоматизують процеси в області охорони здоровя. Проте, ще довший
шлях попереду. Один із способів розвинути здобуті успіхи, це рухатись в
напрямку

більшої

спеціалізації.

Основною задачею даної дипломної роботи, є проектування медичної
інформаційної системи для супроводження процесу реабілітації опорнорухового апарату. Для ефективного втілення ідеї, необхідно мати чіткий
алгоритм дій, та системне бачення проблеми. Опираючись на досвід
спеціалістів у галузі медицини, та озброївшись найкращими світовими
практиками проектувальників програмного забезпечення, буде створений
програмний документ, що стане фундаментом майбутнього продукту.

БС42с .?
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Підпис

Дата

Лист
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1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Опорно-рухова система і її характеристика

Опорно-рухова

система

людини —

функціональна

сукупність

кісток скелета, їх з'єднань (суглобів і сінартрозів), і соматичної мускулатури з
допоміжними пристосуваннями, які здійснюють за допомогою нервової
регуляції локомоції, підтримання пози, міміки та інших рухових діях, поряд з
іншими системами органів утворює людське тіло. В англомовній літературі
застосовують

близькі

за

значенням

терміни: скелетно-м'язова

система та локомоторна система.
Руховий апарат людини — це саморушний механізм, який складається з
400 м'язів, 206 кісток і декількох сотень сухожиль. Більшість кісток скелету
з'єднане рухомо за допомогою суглобів. Одним кінцем м'яз прикріплюється до
однієї кістки, утворюючи суглоб, іншим кінцем — до іншої кістки.
Опорно-руховий апарат людини - це унікальний комплекс, що
складається із скелетної основи і об'єднуючого доповнення із м'язів, зв'язок і
сухожиль. І цей комплекс постійно випробовує колосальні навантаження. З
тієї пори, як людина набула здатності утримувати тіло у вертикальному
положенні, навантаження на опорно-руховий апарат, особливо окремі його
частини, значно зросло. Бесперечно, це не могло не відобразитись на його
стані. Тим не менше, організм має резерви адаптаційних механізмів, що
дозволяють підтримувати опорно-руховий апарат в нормальному стані. Але
коли

резерви

вичерпуються

іншими

хворобами

або

непомірними

навантаженнями без належного відновного відпочинку, виникають різні
пошкодження, наприклад, протрузія чи повноцінна міжхребцева грижа.

БС42с .?
Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

Лист

9

1.4 Фізіологія опорно-рухової системи

Функції рухового апарату:
1) Опорна — фіксація м'язів і внутрішніх органів;
2) Захисна —

захист

життєво

важливих

органів

(головний

мозок і спинний мозок, серце та ін);
3) Рухова —

забезпечення

простих

рухів,

рухових

дій

(постави, локомоції, маніпуляції) та рухової діяльності;
4) Ресорна — пом'якшення поштовхів та струсів;
5) Біологічна — участь у забезпеченні життєво важливих процесів,
таких як мінеральний обмін, кровообіг, кровотворення та інші.
Рухова функція можлива лише за умови взаємодії кісток і м'язів скелета,
тому що м'язи приводять в рух кісткові важелі. При скороченні м'яз
призводить кістки в рух. Завдяки м'язам протилежної дії кістки можуть не
тільки здійснювати ті чи інші рухи, але й фіксуватися відносно один одного.
Кістки

та

м'язи

беруть

участь

в обміні

речовин,

зокрема

в

обміні кальцію та фосфора.

1.3 Причини виникнення патологій опорно-рухового апарату

Причин виникнення патологіі опорно-рухового апарату велика кількість,
серед яких слід відмітити слідуючі:


надмірні фізичні навантаження без належного відпочинку на відновлення



малорухомий спосіб життя (хвороби прогресу)



постійне статичне навантаження(сидячая работа и т.д.)

Змін. Лист № докум.
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травми



ускладнення після інфекційних захворювань (ревматичний артрит)



аутоімунні пошкодження опорно-рухового апарату



порушення обміну речовин (ожиріння, надлишкова вага)



хвороби серцево-судинної системи, що порушують трофіку
Окремо слід згадати про нейро-трофічний механізм розвитку патології:

при пошкодженні ЦНС або периферичної нервової системи окремі ділянки
опорно-рухового апарату не отримують нервової імпульсації, що приводить
до атрофії та пониженню стійкості до зовнішніх стимулів. Найчастіше,
периферична нервова система пошкоджується самим же опорним апаратом
(защемлення сідничного нерва чи спинно-мозкових корінців при зміщенні
хребців, подразнення остеофітами, грижою та ін.), що замикає вадне коло.

1.4 Загальні поняття реабілітації

Реабілітація - це розділ медицини, який направлений на відновне
лікування захворювань, вторинну профілактику захворювань суглобів та
хребта, збільшення функціональних резервів, компенсацію порушених
функцій і відновлення працездатності.
Реабілітації підлягають хворі з травмами і деформаціями опорнорухового

апарату,

серцево-судинними,

неврологічними

і

психічними

захворюваннями; набутими і вродженими дефектами; після хірургічних
втручань; інфекційними і хронічними захворюваннями і, загалом, ті особи, які
потребують поступової адаптації до фізичних і психічних навантажень
професійного і побутового характеру, праці з меншим обсягом навантажень
чи перекваліфікації, розвитку навичок самообслуговування, вироблення
постійної компенсації при незворотних змінах.
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Комплекс реабілітаційних заходів, у тому чи іншому вигляді, починають
проводити з першого дня перебування хворого у лікарні. Проводять їх за
індивідуальною програмою протягом лікування у стаціонарі і продовжують
після виписки у реабілітаційному центрі, спеціалізованому санаторії,
поліклініці

тощо.

Найбільш

ефективно

реабілітація

проводиться

у

спеціалізованих реабілітаційних центрах (ортопедичні, неврологічні, судинні
та

інші),

що

інструкторами

укомплектовані
з

лікувальної

лікарями відповідних спеціальностей,

фізичної

фізіотерапевтами, психологами, логопедами,

культури

та

працетерапії,

педагогами, соціологами,

протезистами та юристами. У такі центри хворих переводять з лікарні для
завершення лікування і досягнення реабілітації у межах існуючого
захворювання.
Під фізичним аспектом реабілітації слід розуміти систему, що включає
в себе всі питання, що відносяться до застосування фізичних факторів у
відновному лікуванні хворих (засоби ЛФК, інтенсивні тренування, рухова
активність тощо). Основне призначення фізичних чинників - всебічне
підвищення фізичної працездатності хворих, лімітованої при основному
захворюванні. Фізична працездатність може зростати і під впливом тільки
медикаментозного лікування. Різниця полягає лише в тому, що, будучи
вузьконаправленими за механізмом специфічної дії, медикаментозні засоби
діють на одну - дві ланки в патогенезі ланцюга захворювання, в той час як
фізичні фактори роблять більш широкий вплив не тільки, наприклад, на
серцево- судинну систему, але і на легеневу систему, тканинне дихання і т.д.
Лікувальна фізкультура (ЛФК) – це галузь медичної реабілітації, що
вивчає механізми терапевтичної дії на організм руху з профілактичною,
лікувальною і реабілітаційною метою.
Фізична активність — одна з необхідних умов життя, що має не тільки
біологічне, але й соціальне значення. Вона розглядається як природнобіологічна потреба живого організму на всіх етапах онтогенезу.
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Реабілітація

опорно-рухового

апарату направлена

на лікування

захворювань хребта (зміщення хребців, протрузія та грижа диска, сколіоз і
ін.), лікування

суглобів (артрит,

в

тому

числі ревматоїдний

артрит,

артроз суглобів, переломи, біль в коліні), а також зв'язкового апарату і м'язів з
послідуючим відновленням їх до нормального функціонального стану.

1.5 Завдання, мета і принципи реабілітації

Головними завданнями реабілітації є: а) функціональне відновлення
(повне або компенсація при недостатньому чи відсутності відновлення); б)
пристосування до повсякденного життя і праці; в) залучення до трудового
процесу; г) диспансерний нагляд за реабілітованими. Основна метареабілітації
—адаптація до праці на попередньому робочому місці або реадаптація,
тобто праця з меншими нервово-психічними і фізичними навантаженнями на
новому робочому місці, але на тому самому підприємстві. В інших випадках
метою реабілітації буде перекваліфікація і праця на тому ж підприємстві, а у
разі

неможливості

—

перекваліфікація

у

реабілітаційному

центрі

і працевлаштування відповідно до нової професії і стану людини. У педіатрії
мета реабілітації не зводиться тільки до повернення дитини до стану перед
захворюванням і у дитячийколектив, але й до розвитку її фізичних і психічних
здатностей, відповідних віку.
Реабілітація буде малоефективною, якщо не дотримуватись декількох
основних її принципів:
1.Ранній початок реабілітаційних заходів. Це допомагає швидше
відновити функції організму, попередити ускладнення і у випадку розвитку
інвалідності — боротися з нею на перших етапах лікування.
2.Безперервність реабілітаційних заходів. Цей принцип є основою
ефективності реабілітації, тому що тільки безперервність та поетапна
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черговість реабілітаційних заходів — запорука скорочення часу на лікування,
зниження

інвалідності

і

витрат

на

відновне

лікування,

довготривале матеріальне утримання інвалідів.
3.Комплексність реабілітаційних заходів. Під керівництвом лікаря,
реабілітація проводиться й іншими фахівцями: соціологом, психологом,
педагогом, юристом та ін.
4.Індивідуальність реабілітаційних заходів. Реабілітаційні програми
складають індивідуально для кожного хворого чи інваліда з урахуванням
загального стану, особливостей перебігу хвороби, вихідного рівня фізичного
стану, особистості хворого, віку, статі, професії тощо.
5.Необхідність реабілітації у колективі. Проходження реабілітації
разом з іншими хворими чи інвалідами формує у пацієнта почуття
членаколективу, морально підтримує його, нівелює дискомфорт, пов'язаний з
наслідками захворювання. Добре ставлення оточуючих запалює і надає
впевненості у своїх силах і сприяє швидшому одужанню.
6.Повернення хворого чи інваліда до активної праці — є основною
метою реабілітації. її досягнення робить людину матеріально незалежною,
морально задоволеною, психічно стійкою, активним учасником громадського
життя.

1.2 Лікувальна фізкультура

Лікувальна

фізкультура –

засіб відновної

терапії.

Його

успішно

поєднують з медикаментозною терапією та різними фізичними чинниками.
Значення лікувальної фізкультури як

методу

профілактичної терапії

визначається формуванням системного структурного результату через вплив
регулярних фізичних навантажень. Дозоване тренування фізичними вправами
стимулює і пристосовує окремі системи і весь організм хворого дозростаючих
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фізичних навантажень, у кінцевому результаті приводить до функціональної
адаптації хворого.
Важливою

особливістю лікувальної фізкультури є

активна участь

хворого в лікувальному процесі, а також процес дозованого тренування. У
кінезотерапії розрізнюють тренування загальне і спеціальне.
Загальне тренування переслідує мету оздоровлення, зміцнення і
загального розвиткуорганізму хворого. Вона використовує найрізноманітніші
види загальнозміцнюючих і розвиваючих фізичних вправ.
Спеціальне тренування ставить за мету розвиток функцій, порушених у
зв’язку із захворюванням або травмою. Для цього використовують види
фізичних вправ, що безпосередньо впливають на травмований осередок або
функціональні розлади тієї чи іншої ураженої системи (дихальні вправи при
плевральних зрощеннях, вправи для суглобів при поліартритах і т. ін.).
Методичні принципи лікувальної фізкультури
Принцип систематичності - безперервність і планомірність використання
всіх засобів лікувальної фізкультури в усіх можливих формах протягом
лікувального курсу, що забезпечується регулярністю занять, що проводяться.
Принцип від простого до складного - поступове підвищення вимог до
того, хто займається. Призначення наступного рухового режиму можливе
тільки після стійкої адаптації хворого до фізичних навантажень попереднього
режиму. У

процесі

тренування

поступово

зростають функціональні

можливості та здібності організму, що вимагають підвищення фізичного
навантаження.
Принцип доступності - всі засоби лікувальної фізкультури мають бути
доступні хворому за структурою і засобом проведення процедури,
доступностю методики і форм лікувальної фізкультури.
Принцип тривалості – існує пряма залежність між ефективністю фізичних
вправ

і

тривалістю

фізичних

навантажень.

Обов’язкове

подальше

продовження занять в амбулаторних і домашніх умовах.
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Принцип

індивідуальності

–

необхідно

обов’язково

зважати

індивідуальні фізіологічні і психологічні особливості кожного пацієнта.
Принцип наочності – контроль інструктора ЛФК за методично і технічно
грамотним виконанням вправ з необхідною корекцією під час занять.
Принцип урахування ефективності лікування – необхідне регулярне
урахування ефективності впливів фізичних вправ щодо динаміки
функціональних показників організму.
Лікувальна фізична культура (ЛФК) – самостійна медична дисципліна, де
використовуються засоби фізичної культури з лікувальною, профілактичною
та оздоровчою метою.
Лікувальна фізкультура використовує в лікуванні хворих одну з
найважливіших еволюційно розвинених біологічних функцій організму –
рух. Однак для лікування і профілактики використовується не просто рух, а
спеціально підібрані, методично оформлені й належним чином організовані
рухи,

які

прийнято

називати

фізичними

вправами.

Об’єктом

впливу кінезотерапії є хворий з усіма особливостями реактивності й
функціонального стану його організму. Всі засоби фізичної культури
використовуються для лікування хворого, що вводить її в ранг клінічних
дисциплін. Лікувальна
патогенетичного

фізкультура

впливу

належить

при різних

до

ефективних

захворюваннях,

що

методів

досягається

застосуванням спеціальних фізичних вправ, спрямованих на напруження,
релаксацію і скорочення м’язів тулуба і кінцівок, розширення амплітуди рухів
у суглобах та сопроводжуєтьсярефлекторними змінами у внутрішніх органах.
Цим визначається відмінність уживаних засобів, методів і дозування в
практиці кінезотерапії.
Основними завданнями ЛФК є:
1.

Зберегти та підтримати хворий організм в найкращому діяльному

функціональному стані.
2.

Попередити ускладнення, які може викликати хвороба і ті, що можуть

виникнути внаслідок вимушеного спокою.
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3.

Стимулювати потенційні захисні сили організму в боротьбі з

захворюванням.
4.

Залучити хворого до активної участі в процесі виздоровлення.

5.

Прискорити ліквідацію місцевих анатомічних та функціональних проявів

хвороби.
6.

Відновити в короткий термін функціональну повноцінність людини.

7.

Виховати позитивне ставлення хворих до загарту

1.3 Фізичні вправи

Фізичні вправи роблять на організм тонізуючу ( стимулюючу ),
трофічну, компенсаторну і нормалізуючу дію.
Тонізуюча ( стимулююча ) дія фізичних вправ. При захворюванні
організм перебуває в особливо несприятливих умовах як через порушення
функцій, обумовленого патологічним процесом, так і внаслідок вимушеної
гіпокінезії, погіршує стан хворого і сприяє прогресуванню хвороби.
Тонізуючу дію фізичних вправ виражається насамперед у стимуляції моторновісцеральних рефлексів. Посилення афферентної імпульсації пропріоцепторів
стимулює клітинний метаболізм в нейронах центральної ланки рухового
аналізатора, внаслідок чого посилюється трофічний вплив ЦНС на кісткову
мускулатуру і внутрішні органи, тобто на весь організм. Вплив регулярних
занять фізичними вправами на серцево- судинну систему виражається в
тренуванні всіх основних і допоміжних чинників гемодинаміки.
Зростає скорочувальна функція міокарда за рахунок посилення
харчування м'яза серця під час виконання фізичних вправ; активізується
регіонарний кровотік ; вводяться в дію додаткові ( чергові) капіляри і ін.
Внаслідок цього посилюються окислювально -відновні процеси в міокарді,
збільшується його скорочувальна функція за рахунок більш повноцінної
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діастоли, обумовленої збільшенням маси циркулюючої крові при м'язовій
роботі за рахунок виходу крові з депо.
Стимуляція центральної регуляції судинного тонусу при м'язової
навантаженні веде до активізації і другого чинника гемодинаміки екстракардіального. Значному посиленню венозного кровообігу сприяють
група допоміжних факторів гемодинаміки, що включається при м'язовій
роботі: дихальні рухи грудної клітки і діафрагми, зміна внутрішньочеревного
тиску, ритмічні скорочення і розслаблення скелетної мускулатури і ін.. Саме
ці види вправ широко використовуються в ЛФК.
Таким чином, фізичні вправи є ефективним чинником поліпшення
гемодинаміки, посилення адаптації серцево-судинної системи до зростаючих
фізичних навантажень і підвищення її функціональної здатності.
Фізичні вправи слід оцінювати і в плані їх загальрозвиваючої,
загальнотонізуючої дії. Відомо, що під впливом тренування підвищується
стійкість організму до дії екстремальних чинників - гіпоксії, перегрівання,
проникаючої радіації, деяких токсичних речовин, перевантаження при дії
прискорень і т.п. Стимулюючий ефект фізичних вправ використовується і для
підвищення неспецифічної опірності організму хворого. Встановлено, що
раннє включення власних пристосувальних реакцій у відповідь на подразник
у вигляді фізичних вправ багато в чому визначає швидкість одужання і
повноту подальшої реабілітації.
Систематичне застосування фізичних вправ веде до вираженого
підвищення адаптації всього організму до мінливих умов зовнішнього
середовища (зокрема, до фізичних навантажень), зростанню функціональної
здатності опорно-рухового апарату, систем дихання, кровообігу та ін.
Тренованість організму сприяє зменшенню або зникненню суб'єктивних
проявів захворювання, значно покращує фізичний стан і працездатність
хворих.
Крім загальнотонізуючого впливу, фізичні вправи роблять спрямовану
дію, стимулюючи переважно функції певних органів і систем: наприклад,
Лист

БС42с .?

Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

18

вправи у великих суглобах нижніх кінцівок, повороти тулуба, вправи для
м'язів черевного преса підсилюють перистальтику кишечника. Широке
використання в заняттях, наприклад при передопераційній підготовці хворого,
дихальних вправ веде до покращення функції зовнішнього дихання,
дренування порожнин в легенях, зміцненню основних дихальних м'язів і ін.
Важливою ознакою стимулюючої дії засобів ЛФК є їх позитивний вплив на
емоційну сферу хворого.
Фізичні вправи, рухливі ігри сприяють зняттю своєрідного психічного
гальма, не дозволяють хворому «піти у хворобу», виробляють у нього
впевненість у своїх силах і сприятливому результаті захворювання. Часто
тільки факт призначення ЛФК важким хворим надає виразний позитивний
вплив на їх психіку. Необхідно відзначити і ту обставину, що серед інших
засобів стимулюючої або тонізуючої дії фізичні вправи мають певні
перпеваги, що полягають в їх физиологичності і адекватності, універсальності
(широкий спектр дії фізичних вправ), відсутність негативної побічної дії (при
правильному дозуванні навантаження і раціональної методикою занять),
можливості тривалого застосування, яке практично не має обмежень,
переходячи з лікувального в профілактичний і загальнооздоровчий.
Трофічна дія фізичних вправ. Одним з механізмів фізіологічного
регулювання тканинного метаболізму є трофічні рефлекси. Трофічну функцію
виконують різні відділи ЦНС, в тому числі кора великого мозку і гіпоталамус.
Відомо, що реалізація будь-якої нервової діяльності - від простого
рефлекторного акту до складних форм поведінки - пов'язана зі зміною рівня
обмінних процесів, особливо в тих випадках, коли в якості виконавчого
ефекторного механізму виступає опорно- руховий апарат. Інформація, що
виходить від пропріо - цепторів, володіє високим рівнем трофічного впливу на
всі органи, в тому числі на клітини нервової системи.
Функціональна

пластичність

і

адаптація

пропріоцепторів

до

повсякденних потреб організму забезпечуються спеціальним рефлекторним
механізмом.
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рецепторів. Афферентні імпульси, що йдуть по цих нервах до рецепторів,
надають трофічну дію, регулюючи таким чином їх збудливість. У свою чергу
функціональна

активність

пропріоцепторів

визначає інтенсивність

їх

рефлекторно-трофічних впливів на різні системи організму.
При дефіциті тонізуючих і стимулюючих впливів ЦНС знижуються тонус
скелетної мускулатури і частота проприоцептивної імпульсації, що в свою
чергу позначається на нервовій трофіці.
Пропріоцептивна імпульсація, посилюється при виконанні фізичних
вправ, розриває зачароване коло, стимулює нервову трофіку і відновлює
нормальне співвідношення між опорно-руховим апаратом і фізіологічними
системами організму (дихальної, серцево -судинної та ін.). Активізація
проприоцепції

(ізотонічний

і

ізометричний

режим

роботи)

змінює

функціональний стан нервових центрів, що регулюють роботу внутрішніх
органів. Ця перебудова зберігається і посилюється, покращується трофіка і
працездатність м'язів, і не тільки скелетних, але і внутрішніх органів, особливо
міокарда. Саме трофічні процеси сприяють підвищенню функціональної
здатності м'яза серця, його тренуванню.
Загальновідомо трофічний вплив фізичних вправ у фазі формування
регенерату, що заміщує дефект. В основі його лежить активізація пластичних
процесів при підвищеній доставці білків, що забезпечує компенсацію витрат
енергії на м'язову роботу. Лікувальне застосування фізичних вправ не тільки
стимулює трофічні процеси, а й, направляючи його по функціональному
руслу, сприяє формуванню найбільш повноцінної структури регенерату.
Трофічна дія фізичних вправ може проявитися у вигляді регенераційної,
або компенсаторної, гіпертрофії. Регенераційна гіпертрофія протікає у вигляді
більш інтенсивної фізіологічної реакції тканинних елементів. Наприклад,
активні м'язові навантаження у хворих з травматичним пошкодженням нижніх
кінцівок ведуть до посилення нервово-трофічного впливу на певну групу
м'язів, активізації системи РНК - білок, посиленню білкового синтезу та
зниження розпаду (особливо міофібриллярних білків), зростанню потужності
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ензиматичних систем анаеробного і особливо аеробного синтезу макроергів за
рахунок

посилення

утилізації

ліпідів

і

вуглеводів.

Збільшення

функціонального навантаження (по осі трубчастої кістки ) посилює
гідродинамічний вплив пружних деформацій кістки на мікроциркуляцію і
трофіку тканин і призводить до переваги кістковоутворюючих процесів
над резорбційними.
Трофічна дія фізичних вправ проявляється у зниженні м'язового
напруження при різних синдромах остеохондрозу хребта, сколіозі та інших
захворюваннях опорно-рухового апарату. Наприклад, при остеохондрозі
хребта

м'язова

напруга

супроводжується,

по-перше,

погіршенням

кровопостачання м'язів, що задіяні у патологічний процес, по-друге,
посиленням компресії нервових корінців і судинних утворень, що проходять в
міжхребцевому отворі, посилюючи тим самим клінічні прояви хвороби.
Фізичні вправи, спрямовані на розслаблення певних м'язових груп,
сприяють поліпшенню в них мікроциркуляції, зменшують ступінь компресії
нервово- судинних утворень. В цілому це сприяє профілактиці прогресування
дегенеративно -дистрофічних процесів в м'язах і тканинах що оточують
хребет.
При захворюваннях і пошкодженнях центральної та периферичної
нервової системи порушення функції м'язів парези, паралічі) можуть
викликати розвиток тугорухомості, контрактур.
При тривалій відсутності активних рухів в суглобах в них розвиваються
вторинні зміни, в свою чергу зменшують амплітуду рухів. У процесі
виконання спеціальних фізичних вправ поліпшується крово- і лімфообіг в
навколосуглобових тканинах, збільшується рухливість, що в свою чергу веде
до більш повноцінного функціонального відновлення всієї кінцівки.
Використовуючи таким чином вісцеро- вісцеральні і моторно- вісцеральні
взаємини, можна так підібрати физичні вправи, щоб їх трофічна дія
локаліється саме в конкретній області або органі.
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Формування компенсацій. Компенсація являє собою тимчасове або
постійне заміщення порушених функцій. Компенсаторні процеси мають два
етапи: строкової і довгострокової компенсації. Так, наприклад, при
травматичному

пошкодженні

правої

руки

хворий

негайно

починає

використовувати в різних побутових операціях ліву руку. Ця термінова
компенсація важлива в екстремальних ситуаціях, проте вона свідомо
недосконала. Надалі в результаті тренування фізичними вправами і
формування в головному мозку системи нових структурно закріплених
тимчасових зв'язків розвиваються навички, що забезпечують довготривалу
компенсацію - щодо вдосконалення виконання лівою рукою побутових
маніпуляцій, зазвичай виконуваних правою.
У результаті вивчення компенсаторних процесів при порушенні рухових
функцій і функцій внутрішніх органів академік П.К.Анохин сформулював
кілька загальних принципів, що характеризують процес формування
функціональних систем, які компенсують дефект. Ці принципи можуть бути
застосовані до компенсаторних процесів при пошкодженні різних органів.
Наприклад, пошкодження нижньої кінцівки викликає порушення рівноваги і
ходьби. Це тягне за собою зміну сигналізації від рецепторів вестибулярного
апарату, пропріоцепторів м'язів, рецепторів шкіри кінцівок і тулуба, а також
зорових рецепторів (принцип сигналізації дефекту).
У результаті переробки цієї інформації в ЦНС функція певних моторних
центрів і м'язових груп змінюється таким чином, щоб відновити в тій чи іншій
мірі рівновагу і зберегти можливість пересування, хоча й у зміненому вигляді.
У міру збільшення ступеня пошкодження сигналізація про дефект може
наростати, і тоді в компенсаторні процеси залучаються нові області ЦНС і
відповідні їм м'язові групи (принцип прогресуючої мобілізації запасних
компенсаторних механізмів).
Надалі в міру ефективної компенсації або усунення самого ушкодження
складу аферентного імпульсного потоку, що надходить у вищі відділи
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нервової системи, буде змінюватися. Відповідно будуть вимикатися певні
відділи функціональної системи, раніше задіяні у здійсненні компенсаторній
діяльності, або включатися нові компоненти (принцип зворотної афферентаціі
етапів

відновлення

порушених

функцій). Роль кори великого

мозку вкомпенсаторних процесах при пошкодженні нижчих відділів нервової
системи визчається тим, що коркові відділи аналізаторів чуйно реагують на б
удь-які зміни взаємовідносин організму з навколишнім середовищем. Цим
пояснюється вирішальна роль кори компенсації

порушень руху

після травм іреконструктивних операцій.
Нормалізація патологічно змінених функцій і цілісної діяльності
організму. ЛФК - це насамперед терапія, яка використовує найбільш адекватні
біологічні

шляхи

мобілізації

власних

пристосувальних,

захисних

і

компенсаторних резервів організму для ліквідації патологічного процесу.
Разом з руховою функцією відновлюється і підтримується здоров'я.
Найважливішим шляхом нормалізації функціональних порушень є вплив
через пропріоцептори, імпульсація від яких надає як тонізуючу вплив на ЦНС,
так і специфічний вплив на нервові центри регуляції фізіологічних функцій
(зокрема, на судиноруховий центри).
Фізичні вправи в окремих випадках мають симптоматичний вплив на
фізіологічні функції. Наприклад, спеціальні дихальні вправи можуть за
механізмом моторно- пульмональних рефлексів активізувати дренажну
функцію бронхів і забезпечувати посилення виділення мокротиння. При
явищах метеоризму спеціальними вправами можна впливати на перистальтику
кишечника і нормалізувати його функцію.
Таким чином, лікувальна дія фізичних вправ різноманітна. Вона може
проявлятися комплексно, наприклад у вигляді одночасного трофічного і
компенсаторного впливу. Залежно від конкретної патології, локализації
процесу, стадії захворювання, віку та тренованості хворого можна підібрати
певні фізичні вправи, дозування м'язового навантаження, які забезпечать
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переважну дію певного механізму, необхід ності для відновного лікування в
даний період захворювання.
Покращується діяльність серцево-судинної системи: збільшується
систолічний об’єм і зменшується частота серцевих скорочень, а це веде до
більш економічної роботи серця. При рухах покращується кровообіг і в області
пошкодження, що стимулює регенеративні процеси.
При правильному диханні хворого та укріпленні дихальних м’язів
покращується функція дихальної системи. Глибоке дихання викликає
збільшення легеневої вентиляції, отже організм краще використовує кисень,
більше використовується резервне повітря, створюються сприятливі умови
для насичення крові киснем.
При виконанні фізичних вправ рефлекторно посилюється скорочення
гладкої мускулатури – отже покращується перистальтика кишківника,
секреторна функція, покращується діяльність органів травлення.
Внаслідок дії фізичних вправ підвищується загальний обмін речовин і
енергетичні затрати організму; зміцнюється тонус м’язів. Фізичні вправи
діють на кістково-суглобовий апарат: посилюється трофічна роль нервової
системи, наслідком цього є покращення кровопостачання кісток.
Лікувальній фізкультурі притаманні особливості, що відрізняють її від
інших методів лікування. Систематичне використання фізичних вправ з метою
лікування значно підвищує ефективність лікувальних заходів, скорочує строки
лікування та перебування хворого в лікарні, зменшує розрив між клінічним і
функціональним виздоровленням.
1.8 Кінезотерапія
Слід зазначити, що створити цю унікальну методику реабілітації
дозволили довгі роки практики. Названа вона була кінезотерапією,
від латинського "кинезис" - рух. Кінезотерапія - це лікування рухом і
спеціальними навантаженнями. Також методика включає в себе системи
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правильного дихання, харчування і водні процедури. Саме завдяки такому
підходу вдається вилікувати, здавалося б, безнадійних хворих. В даний час
медичний

центр,

що

застосовує

кинезотерапию,

допомагає

людям,

засудженим до складних операцій хребта, знайти здоров'я. Чимало скептиків
від офіційної медицини тільки розводять руками - занадто неординарні і
вражаючі результати лікування хвороб, які ще вчора багатьом здавалися
нездоланними.
Центр кінезітерапії Бубновского- лікування захворювань опорнорухового апарату: остеохондроз хребта, грижі міжхребцевих дисків, грижі
Шморля, сколіоз, артрити і артроз великих суглобів, хвороба Бехтерева (при
збереженні рухової функції). Реабілітація після операцій на хребті.
Лікар створює програму занять, інструктор-методист спостерігає за
правильністю її виконання і коригує техніку рухів. Але головна дійова особа
лікувального процесу завжди сам пацієнт. Це він виконує самостійну роботу,
він здійснює вольовий акт - активний рух - яке тільки в цьому випадку і є
лікувальним. Суворе дозування навантажень і постійне поступальний
ускладнення реабілітаційної програми робить результат лікування наочним як
для лікаря, так і для пацієнта. Від заняття до заняття фізичні можливості
людини ростуть, спектр рухів розширюється, біль іде. Пацієнт, бачачи свій
прогрес, готовий займатися з подвоєною енергією, а значить і результат не
змусить себе чекати!
Окрім роботи в реабілітаційному залі хворій людині в Центр
кінезітерапії пропонується спеціальна суглобова або партерна гімнастика.
Заняття ведуться в групі, під керівництвом інструктора-методиста. Мета
гімнастики - розширення спектру доступних рухів, поліпшення координації,
вдосконалення рухового стереотипу, позитивний психологічний настрій,
вміння досягати релаксації.
Підбір навантаження строго індивідуальний. Ослабленим пацієнтам
пропонуються адаптовані вправи, з якими вони із задоволенням справляються,
переходячи в подальшому до більш складним завданням. Особливий акцент
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робиться на постановку правильного дихання, без правильного дихання
лікувальний рух неможливо. Правила дихання прості, але уміння ними
користуватися дає значний лікувальний ефект на будь-якому етапі
реабілітаційної програми.
"Ноу-хау" методу - проведення хворого через больові фізіологічні
адаптаційні реакції, пов'язані з навантаженнями на змінені хворобою м'язи
хребта. Іншими словами, робота "через біль". Активне подолання болю
пацієнтом - це перемога в боротьбі з хворобою, основа створення нового
поведінкового стереотипу здорової людини, не залежного від проявів хвороби.
Тільки це можна вважати істинним одужанням.
Метод кінезітерапії не потребує застосуванні лікарського знеболювання.
Ми виходимо з того, що ліків поза організмом людини не існує, а ті, що є в
організмі, працюють тільки при створенні ним оптимальних умов. Для
полегшення болю при виконанні програми лікування застосовується цілий
спектр природних методів знеболення. Це, насамперед, кріогідротермотерапія
або сауна за правилами російської лазні. Короткочасне (5-10 хвилин)
знаходження в парній і потім занурення у ванну з крижаною водою (4-6 0С).
Ця процедура має чудовий терапевтичний ефект: знімає біль, дозволяє
максимально і без травм розтягнути спазмовані м'язи і зв'язки хребта, знімає
запалення в навколосуглобових тканинах, відновлює сили, природним чином
стимулює імунну систему для боротьби з хворобою.
Актуальність реабілітації постраждалих з хребетно-спинномозковою
травмою (ХСМТ) зумовлена тим, що щорічно в нашій країні інвалідами
стають більше 8000 чоловік, а всього налічується близько 50 400 інвалідів
внаслідок травми спинного мозку, що становить 3 445 на 10 млн. Чоловік [4,
6]. Число таких інвалідів постійно збільшується за рахунок того, що 54,5% з
них мають терміни захворювання більше 10 років. В основному, це особи
молодого працездатного віку.
Ключовим моментом і важливим етапом медичної реабілітації є
поліпшення стану спинного мозку і опороспособности хребта. Якщо
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морфологічний стан мозку задовільний і (або) потерпілому своєчасно
проведена декомпресивно-стабілізуюча операція, є перспективи допомогти
пацієнтові і прискорити позитивну неврологічну динаміку шляхом раннього
застосування

фізичних

методів

реабілітації

та

кінезітерапії.

Термін

«кінезітерапія» набуває все більшого поширення серед фахівців, що
займаються проблемою відновлення рухових функцій. Кінезітерапія включає
в себе всі форми лікування рухом. Кінезітерапевтіческіе програма складається
з коштів, безпосередньо відновлюють рухові функції (ЛФК, лікувальна
гімнастика, рухи у воді, електростимуляція, масаж та ін.). Крім того, вона
повинна включати в себе і рекомендації по побутовій, трудової та соціальної
адаптації хворого.
Відомо, що найбільш значуща неврологічна динаміка має місце в ранні
терміни після травми [2]. Однак К.Г. Ніренбург [7] відзначав у 20% пацієнтів
відновлення чутливості рухів у строки більше року після травми.
J.M.Piepmeier і N.R.Jenkins [10] повідомляли про позитивну неврологічної
динаміці у 23,3% спинальних хворих у строки від 1 до 3 років, у 12,5% - у
строки від 3 до 5 років.
Так як утрата здатності до пересування є найважливішим чинником
життєдіяльності,

в

реабілітаційній

програмі

основна

увага

повинна

приділятися заходам, спрямованим на відновлення рухової активності,
запобігання атрофії м'язів і підвищення їх сили, відновлення автоматизму
рухових навичок, зменшення спастичності, усунення больового синдрому,
профілактику контрактур і деформацій опорно-рухового апарату [1, 4, 8].
Є повідомлення про високий реабілітаційному потенціалі пацієнтів з
ТБСМ, який обумовлений компенсаторними можливостями сегментарного
апарату спинного мозку, кістково-суглобової і сухожильно-м'язової систем, а
також збереженими спадними супраспінальную впливами, і дозволяє
відновлювати вертикальну позу і ходьбу навіть при повному поперечному
ураженні спинного мозку [ 8]. По мені нию Л.Д. Потєхіна [8], більше половини
пацієнтів з ТБСМ здатні до ходьби із стійкою опорою за умови відсутності
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грубих порушень в кістково-суглобової апараті нижніх кінцівок і важкої
супутньої патології. Вертикальне положення тіла формується за рахунок
пасивного «замикання» тазостегнових і колінних суглобів під вагою тіла
пацієнта в положенні їх переразгибания [3, 8]; крокові рухи формуються за
рахунок інерційних сил від верхніх сегментів.
Форми кінезітерапії доцільно класифікувати за структурою кінцевого
результату на: 1) спеціалізовані форми, що відновлюють рух окремих
сегментів; 2) форми, які надають загальнозміцнюючу дію і 3) форми,
що сприяють відновленню прикладних навичок (самообслуговування, догляд
за собою і оточуючими, участь у продуктивній праці.
Методи кінезотерапії, що сприяють відновленню рухів, поділяються на
аналітичні та методи, що використовують постуральні і синергетичні
закономірності. Вони можуть базуватися на згинальних і розгинальних
рефлекторних реакціях спинного мозку, ритмічних рефлексах, позиційних
рефлексах (рефлекси пози, постуральні рефлекси).
Основним принципом аналітичних методів є формування ізольованих
скорочень окремого м'яза і її частини. Для стимуляції скорочення
застосовуються проприоцептивная стимуляція, тобто виробляються 3-4
толчкообразних руху в суглобі в точній напрямку з його віссю або
Екстероцептивні

стимуляція

(потряхивание,

биття

ураженої

м'язи,

електростимуляція м'язів; механотерапія). Аналітичні методи використовують
при переднерогового ураженні, ізольованої травмі корінця або супутньою
травмі периферичного нерва, а також при вираженій дисоціації м'язового
тонусу в м'язах-антагоністах з метою вирівнювання останнього для подальшої
електростимуляції полісінаптіческіх відповідей пра вільно форми.
Обмеження,

що

накладаються

аналітичним

методом

в

його

ортодоксальному застосуванні, не могли задовольнити клінічну практику.
Тому з початку 50-х років все більш енергійно в кінезітерапію починають
впроваджуватися методи, використовують постуральні і синергетичні
закономірності, формування нормального руху для цілей рухової реабілітації.
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Згинальні рефлекси являють собою чітко диференційовані потужні
рефлекторні реакції. Всі згинальні рефлекси мають подібне функціональне
значення - це рефлекси захисного типу, спрямовані на видалення кінцівки від
шкідливого впливу. При подразненні навіть невеликих ділянок рецепторного
поля згинальні рефлекси охоплюють ряд м'язів. При достатній інтенсивності
роздратування рефлекторна діяльність охоплює всі м'язи кінцівки і
поширюється на тулуб, при цьому на протилежній стороні іноді виникає
розгинання ноги (розгинальний перехресний рефлекс).
2 ОГЛЯД І АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОЕКТІВ

У цьому розділі представлені характеристики медичних інформаційних
систем. Найбільша увага приділена вітчизняному продукту. Оскільки темою
дипломної роботи є розробка інофрмаційної системи для підтримки процесу
реабілітації, то в якості узагальненого типу інформаційних систем була взята
система типу "Електронна картка пацієнта". Системи даного типу у більшості
мають схожий функціонал, основною задачею якого являється автоматизація
процесів у медичних установах. У описі кожної окремо взятої системи дана
загальна її характеристика, та найбільш суттєві переваги та недоліки.

2.1 «МЕД@АРХИВ»

Онлайн медична карта російскього виробництва (Рис. 2.1). Представляє
собою сервіс для віртуалізації процесу лікування. Можливі для запису данні:
Лікарі, анамнез, консультації, візити, рахунок. Також є можливість
збереження знамків DICOM, та наявність органайзеру для планування процесу
лікування.
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Переваги:
- Веб-інтерфейс.
- Можливість дистанційно показати карту спеціалісту.
- Безкоштовний сервіс.
Недоліки:
- Неспецифічність. Непристосованність для опису процесу реабілітації
опорно-рухового апарату.
- Недостатній рівень безпеки. Данні про пацієнта зберігаються на сервері, що
фізично знаходиться не в лікарні.
- Відсутність функціоналу по плануванню лікування, та модуля аналітики.

Рис 2.1. (Сайт «Мед@рхив»)

2.2 «Доктор Елекс»
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Інформаційна медична система, розроблена у Львові(Рис. 2.2). Ядром
системи являється «Електронна медична карта пацієнта», де зберігається вся
інформация про пацієнта. Можливі для запису дані: реєстраційні дані,
результати

медичних

оглядів,

антропометричні

виміри,

лабораторні

дослідження, різноманітні графічні дані.
Переваги:
-

зручний

набір

тексту,

за

допомоги

унікальної

технології

деревоподібних шаблонів, яка дозволяє формувати звіти огглядів з
використанням стандартного набору професійних термінів і фраз.
- наявність підпрограми, що допоможе швидко і легко підготувати всі
необхідні звіти відповідно до вимог Міністерства охорони здоровя і інших
контролюючих органів.
- Контроль за доступом до інформації про хворого.
Недоліки:
- Неспецифічність. Непристосованність для опису процесу реабілітації
опорно-рухового апарату.
- Застарілий інтерфейс.
- Відсутність функціоналу по плануванню лікування, та модуля
аналітики.
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Рис 2.2. («Доктор Елекс»)

2.3 "Емсімед"

Українська інформаційна система, що призначена для органцізації праці
персоналу медичного закладу, планування та оптимізації лікувального
процесу, задач адміністративного і фінансового характеру.(Рис 2.3-2.5)
Переваги:
- Єдиний інформаційний простір для мережі лкувальних закладів.
- Можливість поетапного впровадження.
- Автоматизація роботи відділення скорої допомоги.
Недоліки:
- Специфічність направлена на вирішення проблем адміністративного Лист
та
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фінансового характеру
- Відсутність функціоналу по плануванню лікування, та модуля аналітики.

Рис. 2.3 («Ексімед»)

Рис. 2.4 («Ексімед»)

Рис. 2.5 («Ексімед»)

2.4 «Myrian»
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Система європейського (Франція, Монтпельє) виробництва(Рис.2.6).
Головною задачею системи являється забезпечення радіологів усіма
необхідними інструментами інтерпретації та аналізу медичних зображень (КТ,
МРТ, ПЕТ, УЗД).
Переваги:
- Наявність модуля аналізу, що допомогає оператору приймати рішення в
процесі лікування.
Недоліки:
- Відсутність функціоналу по плануванню лікування, та збереженню
недіагностичних, а саме неграфічних, даних пацієнта.

Рис. 2.5 («Myrian»)

2.5 «MediTEX»
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Система німецького виробництва, яка розроблена спеціально для IFV
клінік, тобто специфікою системи є автоматизація моніторингу та контролю
лікування безпліддя.(Рис.2.6 -2.7)
Переваги:
- DICOM конектор.
- модуль статистичного аналізу.
- Інтеграція з медичним устаткуванням.
Недоліки:
- Специфіка на лікуванні безпліддя.

Рис 2.6(«MediTEX» )
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Рис 2.7(«MediTEX»)
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3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1 Аналіз вимог до програмного продукту

Найменування програми: «Система аналізу стану пацієнта до та після
реабілітації опорно-рухового апарату».
В результаті аналізу аналогічних інформаційних систем, було зроблено
висновок, що головними критеріями ефективності медичної інформаційної
системи є її специфічність, та наявність модулю, що проводив би корисну
аналітику, для оптимізації процесу лікування. Також, важливими факторами
є зручність користування, та інформаційна безпека системи. Виходячи з цього,
були сформульовані наступні вимоги:
- Спрямованість на інформаційну підтримку процесу реабілітації опорнорухового апарату.
- Наявність підсистеми аналітики процесу реабілітації опорно-рухового
апарату.
- Забезпечення регламентованого доступу до приватних даних пацієнта.
- Максимально зручний та простий у користуванні інтерфейс користувача.
Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми. Надійне
(стійке) функціонування програми має бути забезпечене виконанням
Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких
наведено нижче:
а) організація безперебійного живлення технічних засобів;
б) використання БД на платформі IBExpert;
3.2 Визначення моделі життєвого циклу розробки програмного продукту
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Проект - це унікальний процес, у ході виконання якого отримують
унікальний продукт. Таким чином, для розробки продукту в проекті, швидше
за все повинен застосовуватися унікальний процес. Замість створення
кожного проекту «з нуля», менеджер проекту може скористатися
узагальненої, перевіреної на практиці методикою, адаптувавши її для
конкретного проекту. Як правило, завжди є можливість вибору серед кількох
«початкових» життєвих циклів.
Вибір та адаптація життєвого циклу розробки проекту впливає на
методики розробки продукту. На вибір методів і інструментальних засобів
також може впливати вибір життєвого циклу.
На основі аналізу вимог та вимог до вхідних і вихідних даних ПП
обирається спіральна модель ЖЦ розробки ПП. Ця модель найбільш реально
відображає розробку ПП і дозволяє враховувати ризики на кожному витку
спіралі.

3.3 Розробка модуля аналізу

Проаналізувавши спеціальну літературу, що стосується питання
виникнення хронічних болів у спині, ми прийшли до висновку, що біль у спині
- це результат м'язового спазму, поява якого може спостерігатися як при
наявності остеохондрозу чи іншого захворювання або травми хребта, так і при
їх відсутності. Хронічні болі в спині і симптоми ішіалгії (болів, пов'язаних з
сідничного нерва) виникають здебільшого не через зсув хребетних дисків чи
інших порушень у хребті: швидше, вони викликані фізичною реакцією на
емоційний стрес. У кожному разі лікувальні та профілактичні заходи при
болях у спині повинні бути спрямовані насамперед на збільшення фізичної
активності, забезпечувана виконанням спеціальних вправ. Вправа - єдине
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кероване свідомістю лікувальний засіб відновлення будь згаслої функції або
ослабленого органу.
Оскільки справжня причина болю в спині полягає в напрузі і одночасної
нерухомості м'язів, то благотворний дію має фізична активність (вправи). А
біль, яка цілком може при цьому виникнути, зовсім не означає травмування. У
разі уникнення фізичної діяльності хвороба лише посилюється. Прагнення
уникати рухів, пов'язаних з болем, призводить до стягання і дистрофії м'язів,
зниження загальної сили і витривалості і тримає в постійному страху. Ми
вважаємо, що в даному випадку найбільш переважні вправи із зовнішнім
опором, тому вони дозволяють досить варіативно впливати на м'язи тіла з
метою відновлення (або збереження) їх структури та еластичності.
Активізація та відновлення функції м'язової тканини увазі в тому числі і
відновлення антропометричній довжини м'язів. Зміна довжини м'язів у бік
укорочення - один з основних критеріїв нездоров'я опорно-рухового апарату.
М'язи, що знаходяться в скороченому стані, істотно обмежують рухи тіла, при
їх напрузі і розтягуванні виникає поступово наростаючий біль. Іноді в більш
серйозних випадках болі відчуваються навіть у стані спокою.
Крім цього активізація м'язової системи дозволить забезпечити
живлення міжхребцевих дисків, що позитивно позначиться на функціонуванні
всього хребта і тим самим знизить ймовірність виникнення м'язових спазмів,
що викликають у ряді випадків синдром болю в спині.
Також необхідно звернути належну увагу на розвиток гнучкості і
поліпшення функціонування дихальної та серцево-судинної системи, що
забезпечить відновлення нормальної рухової активності. При складанні
тренувальної програми, спрямованої на усунення болю в спині, ми
пропонуємо умовно розділити її на три етапи.
На початковому етапі, при наявності гострого больового синдрому,
необхідно

відновити

антропометричну

довжину

м'язів;

посилити

кровопостачання в ураженій зоні; освоїти техніку виконання вправ. Для
вирішення цих завдань, на наш погляд, найбільш підходить метод
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кінезітерапії,

широко

застосовуваний

доктором

С.М.

Бубновським.

Кінезітерапія відноситься до системи лікувальної фізкультури (ЛФК). Вона
припускає застосування локального і дозованого фізичного впливу на уражені
зони з метою позбавлення від дистрофії, тобто відновлення кровообігу і зняття
запалення при його наявності. Даний етап характеризується відсутністю
навантаження як такої. Істотне зниження больового синдрому або його повне
зникнення може розглядатися як закінчення початкового етапу.
На наступному етапі (етапі профілактики) закріплюється техніка
виконання вправ і поступово збільшується тренувальне навантаження.
Передбачається зростання силових показників і збільшення рухливості в
суглобах тіла. Формується і закріплюється навичка правильної постави. При
остеохондрозі відбувається деформація дисків і як наслідок цього
порушується постава. Отже, зміцнюючи поставу, постійно стежачи за нею і
контролюючи її, можна побічно зменшити можливість виникнення клінічних
симптомів захворювання.
На заключному етапі тренувальна програма повинна відповідати всім
вимогам силового тренування. Це виражається у виконанні регулярних
спланованих навантажень, не тільки сприяють збереженню досягнутого
лікувального та тренувального ефекту, але й дають можливість далі розвивати
й удосконалювати силові якості і гнучкість.
Залежно

від

індивідуальних

фізіологічних

та

психологічних

особливостей займаються можуть бути зорієнтовані на заняття тим чи іншим
атлетичним видом спорту, що зробить їх тренування більш емоційними і,
отже, більш результативними. Для цього, на наш погляд, найбільш підходить
бодібілдінг, тому що він включає в свій арсенал досить широкий спектр вправ,
що дозволяють в безпечному режимі впливати на м'язову систему при
забезпеченні необхідного харчування міжхребцевих дисків.
Як зазначалося раніше, розвиток гнучкості - також одна з основних
завдань тренувальної програми, націленої на лікування та профілактику болю
в спині. Основним засобом розвитку гнучкості є вправи на розтягування. Вони
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можуть використовуватися як в рамках проведення тренувального заняття, так
і поза ним, поряд з вправами силового характеру застосовуватися і при
захворюваннях хребта, і при наявності м'язових спазмів.
Вправи на розтягування хребта, зменшуючи навантаження на диски,
створюють більш оптимальні умови для рубцювання ядра диска і його
фіброзного кільця. Крім того, вони зменшують контрактуру (спазм)
поперекових м'язів і призводять до уповільнення розвитку дистрофічних змін
у хребті.
При виконанні вправ на розтягування необхідно враховувати, що,
володіючи в'язко-еластичними властивостями і пружністю, м'яз здатний до
максимального розтягування тільки на дуже короткі відрізки часу. Тривале ж
знаходження в такому стані призводить до пошкодження не тільки самої м'язи,
але й навколишніх тканин, які, перерастягіваясь, ущемляють нерви і
здавлюють судини, істотно зменшуючи їх просвіт. Ось чому розтяг не повинно
бути занадто сильним. Розтягування має проходити в безболісному режимі.

БС42с .?
Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

Лист

41

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Вступ
Розділ «Охорона праці» у даній дипломній роботі розглядається, та
розробляється на базі кабінету реабілітації для пацієнтів з травмами опорно
рухового апарату.
Метою проектного завдання з охорони праці є виявлення потенційно
шкідливих та небезпечних факторів, що виникають під час роботи з обладнанням, з
урахуванням умов довкілля, котрі можуть негативно вплинути на організм
користувача в процесі експлуатації . Розглянуті норми й заходи охорони праці та
техніки безпеки, котрі й будуть спрямовані на зменшення, усунення негативних
виробничих факторів.
1. Характеристика робочого приміщення
План та розміри приміщення вказані на рис. 1. та табл. 1.
Таблиця 1 – Характеристики приміщення
Параметр

Характеристика

Розмір приміщення

6000(мм) × 6500(мм) × 3000(мм)

Кількість працюючих

2 чол.

Площа кімнати

6(м) × 6,5(м) = 39(м2)

Об’єм кімнати

6(м) × 6,5(м) × 3(м) = 117(м3)

Природне освітлення

вікно: 3(м) × 1.5(м)

Штучне освітлення

6 люмінесцентних ламп

Опалення та охолодження

1 кондиціонер

Підлога

паркет

Стіни

цегляні, обклеєні шпалерами

Таблиця 2 – Характеристики обладнання
Параметр

Характеристика
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Бігова доріжка Fitex RT 700
Габаритні розміри

2,1 (м) × 0.9 (м) × 1.5 (м)

Розмір полотна

1,52 (м) × 56 (м)

Максимальна швидкість

20 (км/год)

Максимальний кут нахилу

15%

Потужність двигуна

4 (к.с.)

Максимальне вага пацієнта

200 (кг)
Велотренажер SportsArt C575U

Габаритні розміри

1,2 (м) × 0.6 (м) × 1.5 (м)

Вага тренажеру

58,5 (кг)

Кількість рівнів навантаження

20

Максимальне вага пацієнта

227 (кг)

Орбітрек Reebok One Series GX60
Габаритні розміри

1,45 (м) × 0.65 (м) × 1.7 (м)

Вага тренажеру

53 (кг)

Кількість рівнів навантаження

32

Максимальне вага пацієнта

180 (кг)

Персональний комп’ютер Lenovo ThinkCentre Edge 62z AIO (моноблок)
Процесор

Intel Core i3-3240 (3.4 ГГц)

Відеокарта

Intel HD Graphics

Оперативна пам'ять

4 (ГБ)

Об’єм HDD

500 (ГБ)

Розмір екрану

18.5"

Роздільна здатність

1366x768

Браслет для вимірювання показників Jawbone Up3
Габаритні розміри

210 (мм) x 12,2 (мм) x 3,0–9,3 (мм)

Вага

29(г)

Матеріал ремінця

Гіпоалергічний термополіуритан медичного класу

Матеріал корпусу та датчиків

Алюміній
Крокомір,

Датчики

пульсометр,

шкірно-

гальванічної реакції, температури тіла

Максимальне розмір

140-190(мм)
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Джерело живлення

Li-Ion акумуляторна батаря, 38(мАч)

6000мм
12

1000мм

10

6

8 4
9

1200мм

5
7
8

6500мм

6

11

8

3

8
5

9

1000мм

1

9
8

8

1000мм

1000мм

1000мм

2

13

3000мм
1 - бігова доріжка, 2 – велотренажер, 3 – орбітрек, 4 – комп ютер,
5 – робочий стіл, 6 – крісло,7 – кушетка, 8 – світильник з люмісцентними лампами типу
ЛБ, 9 – датчик теплової пожежної сигналізації, 10 – вогнегасник, 11 – кондиціонер,
12 – двері, 13-вікно

Рисунок 1 – План приміщення.
Відповідно до стандарту ДСанПІН 3.3.2.007-98 показники площі та об’єму,
що припадають на одного співробітника знаходяться в межах норми. На
основі стандарту, ширина дверей на 100 мм перевищує мінімальне значення.
Ширина проходу, також знаходиться в межах норми.
У робочому приміщенні також не розміщено трубопроводів, дренажної
системи, що могло б спричинити до протікання води та поганих аслідків для
збереження даних та роботу приладів.
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2. Аналіз потенційних небезпек, що створюються в процесі
експлуатації комплексу та розробка заходів по покращенню умов праці
Потенційним шкідливим фактором при експлуатації обладнання
персонального комп’ютера
електричним

струмом.

вважається небезпека

Можлива

й

враження

людини

пожежна небезпека в аварійній

ситуації, але вона менш ймовірна.
Таблиця 3 – Небезпечні та шкідливі виробничі чинники
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Психофізичні

- механічні чинники; мікроклімат;

- пил

- відсутні

- відсутні

освітлення; шум; вібрація;
електробезпека; пожежна безпека

2.1 Механічні чинники
Таблиця 4 – Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки
Бігова доріжка

Електричний двигун

Потрапляння одягу і як наслідок

Вал
Проміжок між біговм полотном і корпусом

отримання травм

Бігове полотно
Швидкість руху бігового полотна

Падіння

Кут нахилу
Велотренажер
Маховик

Потрапляння одягу і як наслідок

Ремінна передача

отримання травм

Педалі

Травми ступні та гомілки
Орбітрек
Потрапляння одягу і як наслідок

Маховик

отримання травм

Педалі

Травми ступні та гомілки

БС42с .?
Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

Лист

45

В зв’язку з тим, що в даному кабінеті знімаються показники з людей які
проходять реабілітацію після травм опорно рухового апарату особливих
навантажень не передбачено.
Таблиця 5 – Заходи для попередження травмувань
Вид захисту

Заходи
Електричний двигун
Вал

Встановлені захисні кожухи з
мінімальним зазором

Проміжок між
полотном і корпусом
На біговій доріжці Бігове полотно
Швидкість руху
бігового полотна
Технічні

Встановлена максимальна
безпечна швидкість 20 км/год
нахилу 15 о

Маховик
На велотренажері

для сигналізації руху полотна.

Встановлено обмеження на кут

Кут нахилу

заходи

Гумове покриття, поперечні лінії

Встановлені захисні кожухи з

Ремінна передача
Педалі

мінімальним зазором
Гумове покриття та фіксатори з
ремінцями
Встановлено захисний кожух з

Маховик

мінімальним зазором

На орбітреку
Педалі

Гумове покриття та фіксатори з
ремінцями

Організаційні заходи

Інструктаж перед початком занять

ЗІЗ

Не передбачені

2.2 Мікроклімат
Робота, яка виконується в робочому приміщенні відноситься до категорії 1б:
виконуються сидячи, стоячи та пов’язані з ходьбою і супроводжуються
деяким фізичним напруженням. Енергозатрати при виконанні робіт
становлять 121-150 ккал/год.
Таблиця 6 – Джерела і наслідки
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Джерела

Наслідки
Температура повітря
Підвищена температура знижує

Спортивні тренажери та комп’ютер

працездатність людини
Вологість

Погана вентиляція

Можливе накопичення вологи в обладнанні
Швидкість переміщення повітря

Відкриті двері та вікно

Не має

Таблиця 7 – Порівняння реальних і нормативних значень
Відносна

повітря, t, ºC

вологість, %

15 – 32

20-80

Холодний

18 – 22

40 – 60

0,1

Теплий

22 – 25

40 – 60

0,2

Період року

Нормативні значення
Реальні значення

Швидкість

Температура

Холодний та
теплий

переміщення
повітря, м/с
не більше
0,2

Таблиця 8 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту

Заходи

У технологічному
обладнанні

Вільна циркуляція повітря в захисних кожухах.
У холодну пору року: Опалення (Mitsubishi Electric
MS-GF25VA). У теплу пору року: Кондиціонер типу

Технічні
заходи

спліт-системи, марки Mitsubishi Electric MS-GF25VA
У приміщенні

(режим осушення/охолодження/обігрів; P = 2,5
(кВт)).
Система штучної вентиляції марки Mitsubishi LGH50RX4-E (повітрообмін 500 м3/год)

Організаційні заходи

Вологе прибирання, кондиціювання, зволоження або
осушення повітря
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ЗІЗ

Не передбачені

Освітлення
Таблиця 9 – Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Недостатнє освітлення

Погіршення зору працівника

Надмірне освітлення

Зниження рівня працездатності

Під час роботи зображення спостерігаеться на моніторах комп'ютера.
Характеристика зорової роботи наведена у таблиці 10.
Таблиця 10 – Характеристика зорової роботи
Характеристика зорової роботи

Найменший
розмір об’єкту розрізнення, (мм)

Середньої

Понад 0,5 до

точності

1

Розряд Підрозряд
зорової зорової
роботи роботи

IV

в

Контраст
об’єкта

Характерис-

розрізнення тика фону

Система
Шрифт загального
освітлення

з фоном
Малий

Світлий

1 (мм)

Середній

Світлий

2-3 (мм) 200 лк

Великий

Середній

4-5 (мм)

Таблиця 11 – Порівняння реальних і нормативних значень
Реальні значення

Нормативні значення

271

200

Освітленість, лк

Основні характеристики освітлення приміщення відповідають встановленим
нормам ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98.
Таблиця 12 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту
Технічні заходи

Заходи
Природнє освітлення: бокове (однобічне), 1-не вікно 3(м)х1,5(м)
Штучне освітлення – комбіноване (6 світильників ЛПО-01, 12
ламп P = 40 (Вт), висота 3 (м))

Організаційні заходи

Вологе прибирання, підтримання чистоти вікон та світильників

ЗІЗ

Не передбачені
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Шум
Таблиця 13 – Джерела та наслідки
Джерела шуму

Наслідки

Бігова доріжка
Велотренажер
Орбітрек

Втомленість та роздратованість.

Моноблок

Зниження рівня працездатності.
Порушення слуху.

Кондиціонер
Система штучної вентиляції
Зовнішній шум

Таблиця 14 – Порівняння реальних і нормативних значень
Рівень
Джерела шуму

шуму,
дБА

Час впливу,
год

Бігова доріжка

24

2

Велотренажер

21

2

Орбітрек

10

2

Моноблок

10

8

Кондиціонер

25

8

Система штучної вентиляції

23

8

Зовнішній шум

10

8

Реальне

Нормативне

значення,

значення,

дБА

дБА

31,6

60

Середній рівень шуму у не перевищує встановлені норми за ДСН 3.3.6.03799 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
Таблиця 15 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту

Заходи

У технологічному
Технічні
заходи

обладнанні
У приміщенні

Джерела шуму знаходяться в захисному кожусі.
Для захисту від зовнішнього шуму встановлена
шумоізоляція.

БС42с .?
Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

Лист

49

Режим праці і відпочинку, дотримуються правила
Організаційні заходи

технічної експлуатації, проведення плановопопереджувальних оглядів та ремонтів

ЗІЗ

Не передбачені

2.5 Вібрація
Таблиця 13 – Джерела та наслідки
Джерела вібрації
Електродвигун бігової доріжки

Наслідки
Головний біль, запаморочення, нудота.
Зниження рівня працездатності.

Маховик велотренажера

Зміни у центральній нервовій системі,

Маховик орбітрека
Електродвигун кондиціонера

вестибулярному апараті, серцевосудинній системі.

Оскільки безпосереднього контакту з джерелами вібрації не відбувається, то
вібрація, яка спостерігається в робочому приміщенні, відноситься до типу
загальна вібрація.
Загальна вібрація в робочому приміщенні відноситься до
категорії 3: «технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях
стаціонарних машин чи передається на робочі місця, які не мають
джерел вібрації»,
типу в: «на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро,
лабораторій, учбових пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів,
конторських приміщень, робочих кімнат та інших приміщень для
працівників розумової праці.»
Таблиця 16 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту

Заходи

Технічні заходи

На ніжках тренажерів встановлені гумові віброізолятори.

Організаційні заходи

Своєчасні планово-попереджувальні ремонти, режим праці і
відпочинку, дотримуються правила технічної експлуатації.

ЗІЗ

Не передбачені
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2.5 Електробезпека
Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ-87 приміщення відноситься до
класу приміщень без підвищеної небезпечності ураження персоналу
електричним струмом. Використовується мережа однофазного струму 220В.
Таблиця 16 – Джерела та наслідки
Джерело

Наслідки

Бігова доріжка
Моноблок

Враження електричним струмом.

Кондиціонер

Опіки.

Система штучної вентиляції
Освітлення

Таблиця 17 – Порівняння реальних і нормативних значень
Джерело

Реальне значення

Бігова доріжка
Моноблок
Кондиціонер
Система штучної вентиляції
Освітлення

Нормативне

Потужність

значення

Вт/год

Мережа змінного

Мережа змінного

струму напругою

струму напругою

220±20 В,

220±20 В,

частотою 50 Гц.

частотою 50 Гц.

2500
150
2500
200
480

Мережа відповідає нормі згідно ДСТУ EN 50160:2014
Таблиця 18 – Заходи і засоби захисту від ураження електричним струмом
Вид захисту
Технічні

Заходи подолання небезпеки

норма

Прихована та ізольована проводка. Світильники

заходи

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).
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Організаційні заходи

Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки,
своєчасне навчання і перевірка знань працівників з питань
електробезпеки

ЗІЗ

Не передбачені

2.6 Пожежна безпека при надзвичайних ситуаціях
В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево, пластмаса,
тканина (оббивка крісел).
Таблиця 19 – Джерела та наслідки
Джерела

Небезпечний фактор

Наслідки

Електроприлади

Коротке замикання

Пожежа.

Горючі матеріали

Займання матеріалів

Опіки.

Таблиця 20 – Параметри пожежної безпеки
Категорія кабінету за

В (пожежонебезпечна)

вибухонебезпечністю
Категорія кабінету за

П-IIа - у приміщенні знаходяться тверді горючі речовини

пожежною безпекою

та матеріали.

Пожежний датчик

ДТЛ (ефективною площею захисту 20м2), 1 шт.

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 21 – Заходи з пожежної безпеки
Вид захисту

Заходи подолання небезпеки
Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними

Технічні заходи

нормативними документами, при реконструкції приміщень,
технічному

переоснащенні

виробництва,

експлуатації

електромереж, опалення, освітлення та ін.
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Вогнегасник.
Організаційні

Організація пожежної охорони, навчань, інструктажів та ін.

ЗІЗ

Не передбачені

Кабінет реабілітації для людей з травмами опорно рухового апарату
знаходиться в кабінеті №3 (Рисунок 2).

Рисунок 2 План евакуації людей з приміщення
Висновки
У даному розділі дипломної роботи розглянуто приміщення, а також
розглянуті норми та заходи з охорони праці й техніки безпеки.
Розглянуте робоче приміщення має належні параметри площі та
об’єму. Підтримка мікроклімату відповідає нормам завдяки кондиціонеру
та системі штучної вентиляції. Освітлення, рівень шуму та вібрації
відповідають нормам.
Завдяки добре організованому розташуванні приладів та їх
захисту від перенавантаження, в приміщенні дотримані норми пожежної
та електробезпеки.
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5 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСТНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ
5.1 Вступна частина

Темою дипломної роботи є «Інформаційна система оцінки стану
пацієнта до та після реабілітації опорно-рухової системи». В даній роботі
розроблено програмний продукт, а саме, комп’ютерну програму для лікарів
реабілітологів. Яка містить в собі базу необхідної інформації для лікування
пацієнта, такої як вправи, препарати і т.д. Головною задачею програми є
полегшення роботи користувача. Програма дозволяє продивлятися курс
реабілітації, рекомендації лікаря.
Для аналізу обрано програмний продукт «Інформаційна система
оцінки стану пацієнта до та після реабілітації опорно-рухової системи».
Метою дослідження є вибір кращого варіанту алгоритму і реалізації
програми.
Оскільки результатом дипломної роботи є програмний продукт, що не
має аналогів, для аналізу можливих варіантів створення програмного
продукту було обрано один з найбільш ефективних методів, що
використовуються для вибору кращих варіантів рішення - функціональновартісного аналізу (ФВА).
Функціонально-вартісний аналів – евристичний метод виявлення
можливостей зниження вартості та поліпшення якості об’єкта, що
аналізується як функціонально орієнтована система на всіх стадіях його
життєвого циклу. Функціонально-вартісний аналіз можна розглядати як
підсистему комплексного економічного аналізу господарської діяльності
підприємства. Висока ефективність ФВА підтверджується практикою,
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оскільки цей вид аналізу є не тільки засобом зниження витрат, але також
інструментом вдосконалення прийняття управлінських рішень.

Постановка задачі техніко-економічного аналізу

5.2

У даному розділі застосовується метод ФВА для проведення технікоекономічного аналізу розробки програмного продукту для аналізу стану
пацієнта до та після реабілітації, за допомогою мови програмування Java.
Технічні вимоги до продукту наступні:
- програмний

продукт

повинен

функціонувати

на

персональних

комп’ютерах ОС Windows із стандартним набором компонент;
- забезпечувати зручність та простоту взаємодії з користувачем або з
розробником програмного забезпечення у випадку використання його як
модуля;
- передбачати мінімальні витрати на впровадження та підтримку
програмного продукту.

1.4 Обґрунтування функцій програмного продукт
5.3.1 Формування варіантів функцій

Головна функція F0 – розробка програмного продукту, який дає найменшу
похибку

при

порівнянні

реальних

значень

цільової

змінної

та

результуючого значення побудованого багаточлену у відповідній точці.
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Виходячи з конкретної мети, можна виділити наступні основні функції
програмного продукту:
F1 – вибір мови програмування;
F2 – кількість вхідних матеріалів(даних);
F3 – представлення вихідних даних;
F4 – функціонал;
F5 – графічний інтерфейс користувача;
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) мова програмування MySQL;
б) мова програмування Access;
в) мова програмування IBexpert.
Функція F2:
а) мінімум вхідних даних;
б) максимум вхідних даних;
Функція F3:
а) збереження інформації у базу даних;
б) вивід інформації на екран.
Функція F4:
а) мінімальний функціонал (тільки розрахункова частина);
б) ілюстративний функціонал.
Функція F5:
а) інтерфейс користувача, створений на базі Console;
б) інтерфейс користувача, створений на базі IBexpert.
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5.3.2

Варіанти реалізації основних функцій

Варіанти реалізації основних функцій наведено у морфологічній карті
системи (рис. 5.1). На основі цієї карти побудовано позитивно-негативну
матрицю варіантів основних функцій (таблиця 5.1)
Функції
F1

б) Access

а) IBexpert

а) мінімум

F2

даних

в) MySQL

б) максимум даних

б) Вивід інформації

на екран
а) Збереження інформації

F3

в базу

б) ілюстративний

функціонал
а) мінімальний функціонал

F4

б) IBexpert

Рис. 5.1 Морфологічна карта.
Морфологічна картаа) Console
відображає всі можливі комбінації варіантів
F5
реалізації функцій, які складають повну множину варіантів програмного
продукту.
Таблиця 5.1. Позитивно-негативна матриця
Основні Варіанти

Переваги

Недоліки

функції реалізації
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F1

а
б

Займає менше часу при
написанні коду

Не кросплатформний

Код швидко виконується, Займає більше часу при
кросплатформний

написанні коду

Займає менше часу при
в

написанні

коду,

код Не кросплатформний

швидко виконується
F2

а
б

Займає менше часу при Підійде
написанні коду
без глибоких знань у галузі

F3
б

F4

a
б

F5

а
б

для

спеціалістів в данній галузі

Можливість використання

а

тільки

Більш трудомісткий

Можливість послідуючого

Неспівпадіння кодування

редагування та друку в

українських символів в DOS

будь-якому редакторі

та Windows

Отримання твердої копії

Необхідність наявності

результатів

принтеру на комп’ютері
Складність

Простота реалізації
Простота

у

у

сприйнятті

інформації

сприйнятті

інформації

Складність реалізації
Відсутність

Легкий у створенні

кросплатформеності

Стабільний у використанні,
проста інтеграція з Python

Складний у створенні

На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, що
при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто
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відкинути, тому що вони не відповідають поставленим перед програмним
продуктам задачам.
Функція F1: оскільки розрахунки проводяться з великими об’ємами
вхідних даних, то час написання та виконання програмного коду є
найважливішими факторами, отже варіант а) і б) потрібно відкинути.
Функція F2: оскільки програма повинна бути призначена для широкого
класу користувачів, то потрібно відкинути варіант а).
Функція

F3:

оскільки

користувачеві

потрібна

інформація

в

електронному вигляді, то необхідно відкинути варіант б).
Функція F5: інтерфейс користувача відіграє велику роль у даному
програмному продукту, тому варіант а) було відкинуто.
Таким чином будемо використовувати наступні варіанти реалізації
програмного продукту:
1. F1в – F2б – F3a – F4а – F5б;
2. F1в – F2б – F3a – F4б – F5б;

5.4

Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
5.4.1

Опис параметрів

Маючи вимоги щодо основних функцій, які реалізовуються в
програмному продукті, визначають основні параметри виробу, які надалі
використовуватимуться для розрахунку коефіцієнта технічного рівня.
Введемо наступні параметри:
- Х1 – складність алгоритму;
- Х2 – об’єм пам’яті для збереження даних в базу даних;
- Х3 – швидкість обробки та виводу даних;
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- Х4 – інтуітивність користування;
Х1: відображає легкість розуміння та супроводу коду програмного
продукта
Х2: відображає об’єм пам’яті на жорсткому диску, необхідний для
збереження БД.
Х3: відображає час, який витрачається на розрахунки;
Х4: відображає на скільки легко користуватися програмним продуктом.

5.4.2 Кількісна оцінка параметрів

Будемо розглядати 3 типи варіантів значення параметрів.
Таблиця 5.2. Основні параметри програмного продукту
Назва

Умовні

Одиниці

параметра

позначення

виміру

Значення параметра
гірші

Складність алгоритму
Об’єм

пам’яті

X1

для

збереження даних

X2

середні кращі

%

10

50

90

Мб

320

160

64

Швидкість обробки

X3

мс

8000

500

60

Інтуітивність

X4

%

5

80

100
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Рис. 5.2. Бальна оцінка складності алгоритму програмування

Рис. 5.3. Бальна оцінка об’єму пам’яті, займаємого даними
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Рис. 5.4. Бальна оцінка швидкості обробки даних

Рис 5.5. Бальна оцінка інтуітивності графічного інтерфейсу
5.4.3 Аналіз експертного оцінювання параметрів

Кожен експерт оцінює ступінь важливості кожного параметру для
конкретно поставленої цілі – розробка програмного продукту, який дає
найбільш точні результати при знаходженні апроксимуючого багаточлену
Таблиця 5.3. Результати ранжування параметрів
Парамет Експерти
ри

Підсумкова

Числове

1

2

3

4

5

6

7

оцінка

значення

X1,X2

<

<

>

<

<

<

<

<

0,5

X1,X3

<

>

>

<

>

<

>

>

1,5

X1,X4

<

=

>

<

=

<

<

<

0,5

X2,X3

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

X2,X4

>

>

>

>

>

=

>

>

1,5

X3,X4

>

<

>

<

<

<

>

<

0,5
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Розрахуємо коефіцієнт конкордації (узгодженості) експертних оцінок.
Таблиця 5.4. Результати ранжування показників
Познач.
параметра

Сума
Ранг параметра за оцінкою експерта рангів
Ri

Відхилення
Δi

Δ i2

1

2

3

4

5

6

7

X1

4

3

4

4

3

3

3

24

6,5

42,25

X2

1

1

2

1

2

1

2

10

-7,5

56,25

X3

2

2

1

2

1

2

1

11

-6,5

42,25

X4

3

4

3

3

4

4

4

25

7,5

56,25

Разом

10

10

10

10

10

10 10

70

0

197

Порахуємо коефіцієнт узгодженості:
Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо
наступні параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:
Ri   Nj rij Rij 

Nnn  1
 70
2

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;
б) середня сума рангів:
T

1
Rij  17,5
n

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми рангів:

i  Ri  T
Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;
г)загальна сума квадратів відхилення:
n

S   2 i  197
i 1
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W 

12S
12 * 197
,W  2
 0,80  Wk  0,67
3
N n n
7 * 43  4
2











Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений
коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.
Скориставшись результатами

ранжирування, проведемо

попарне

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над j–
тим, aij визначається по формулі:
1.5,

aij  1 ,

0.5,

Xi  X j
Xi  X j
Xi  X j

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві за наступними
формулами:
n
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi   aij
i 1
 bi

i 1

Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%).На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:
n
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi   aijb j
j 1
 bi

i 1

Таблиця 5.5. Розрахунок вагомості параметрів
Параметри

Х1

Параметри

Перший крок

Другий крок

Х1

Х2

Х3 Х4

bi

Кві

bi1

Ê â³1

1,0

0,5

1,5 1,5

4,5

0,281

16,25

0,28
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Х2

1,5

1,0

1,5 1,5

5,5

0,343

21,25

0,36

Х3

0,5

0,5

1,0 0,5

2,5

0,156

9,25

0,16

Х4

0,5

0,5

1,5 1,0

3,5

0,218

12,25

0,20

16

1

59

1

Всього:

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не перевищує
2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.

5.5

Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій

Визначаємо рівень якості

кожного варіанту виконання основних

функцій окремо.
Абсолютні значення параметрів Х1 (складність алгоритму) та X4
(інтуітивність

користування)

відповідають

технічним

вимогам

умов

функціонування даного ПП.
Абсолютне значення параметра Х3 (швидкість обробки та виводу даних)
обрано не найгіршим (не максимальним), тобто це значення відповідає або
варіанту а) 8000 мс або варіанту б) 500мс.
Абсолютні значення параметра Х2 (об’єм пам’яті для збереження даних
в базу даних) обрані з міркувань, що об’єм пам’ті буде усередненим, тобто це
значення буде в проміжку від 6000 до 500.
Коефіцієнт технічного

рівня для кожного варіанта реалізації ПП

розраховується за формулою:
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К ТР   К ві  Ві , і  1...n,
і

де n – кількість параметрів, Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра, Вi
– оцінка i–го параметра в балах.
Таблиця 5.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Варіант

Абсолютне

Бальна

Коефіцієнт

реалізації

значення

оцінка

вагомості

функції

параметра

параметра

параметра

F1

В

10

3,6

0,28

1,008

F2

Б

16

2,4

0,36

0,864

F3

А

8000

4,4

0,16

0,704

F4

А

80

2

0,2

0,4

Б

5

4.2

0,36

1,512

Б

320

5

0,2

1

Основні
функції

F5

Коефіцієнт
рівня якості

За цими даними визначаємо рівень якості кожного з варіантів:
КТЕР1 = 1,008 + 0,864 + 0,704 + 0,4 + 0,4 = 3,376
КТЕР2 = 1,008 + 0,864 + 0,704 + 1,512 + 0,4 = 4,488
Отже, найкращим є перший варіант, для якого коефіцієнт технічного
рівня має найбільше значення.

5.6

Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
5.6.1

Визначення трудомісткості

При визначенні трудомісткості ПП враховують наступні фактори:
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- Складність розроблюваного ПП;
- Ступінь новизни розроблюваного ПП;
- Складність організації контролю вхідної і вихідної інформації
- Мова програмування;
- Ступінь використання у розробці стандартних модулів, типових програм.
1) Складність алгоритму 1 - алгоритми оптимізації та моделювання
систем і об’єктів.
2) Ступінь новизни задачі Б – розробка типових проектних рішень,
оригінальних задач і систем, які не мають аналогів. Для програми за типовим
рішенням були розроблені оригінальні функції роботи з інтерфейсом
3) Складність організації контролю вхідної і вихідної інформації 2 вхідні дані та документи одноманітної форми і змісту (здійснюється
формальний контроль);
4) Мова програмування – IBexpert високого рівня
5) Стандартні модулі не використовуються
Загальна трудомісткість програмування задач:
Об’єм кожної з функцій визначається відповідно “Каталогу функцій ПС
ВТ".
T= Tp* K П* KСК* K М* KСТ* KСТ.П ,
де Tp  42 людино-днів (група складності алгоритму 1, ступінь новизни Б);
KСК  1 (складність контролю вхідної інформації);
KМ  1 (мова програмування високого рівня);
KСТ  1 (стандартні модулі не використовуються);
KСТ.П  1.2 (стандартний ПП).
КП 

К1 * m  K 2 * n  K 3 * p
mn p
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Де K1 K2 ,K3 , - поправкові коефіцієнти; K1  2.02 (використовується
лише змінна інформація); m, n, p - кількість наборів даних ЗІ, ПДІ, БД
відповідно.
КП 

К1 * m
 2,02
m

Тоді загальна трудомісткість окремого завдання:
T  42*2,02*1*1*1*1,2  102
Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з двох
обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 102 * 5 = 510 людино-годин

5.6.2 Розрахунок заробітної плати розробників.

Витрати на оплату праці розробників ПП:
Сз=Сг·T·(1+Hд/100),
де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
Hд – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, Hд = 30%.
У розробці беруть участь два програміста з окладом 7500 грн.
Визначимо зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг 

7500  7500
 44,64 грн.
2 * 21 * 8

Тоді зарплата розробника, враховуючи час, необхідний на розробку
програми:
Сзп = 44,64 * 510 * (1+0,3) = 29 596, 32 грн.
Нарахування ЄСВ (єдиного соціального внеску) на заробітну плату:

БС42с .?
Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

Лист

68

Сот = 29 596, 32 * 0,22 = 6511, 19 грн.

5.6.3 Розрахунок собівартості ПП

Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 1000 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,4.
Вартість одного комп’ютера – 17 000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 * 1000* 0,4 = 4 800 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Сзп = 4 800 * (1 + 0,3) = 6 240 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (22 % від фонду оплати праці, 2
клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.22 = 6 240 * 0,22 = 1372, 8 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Са=0,01*На*Ктм*Цд,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
Ктм– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 17 000 грн. маємо:
Са = 1,15 * 0,25 * 17000 = 4887, 5 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм,
де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення цього
нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
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Срем = 1,15 * 17000 * 0,05 = 977.5 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.)*tз * nз * Кв,
де Дк – календарна кількість днів у році; Дв,
Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв  коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна взяти 0,9);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.45 грн.)
Tеф  ( 365  104  8 - 16 )* 8 * 0.9 1706.4 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел  Цен * Р *Tеф,
де Р – потужність,
Р =0,75 кВт.
Сел  0,45 * 0,75 * 1706.4  575.91 грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
Снакл = 6240 * 0,67 = 4 180, 8 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс= 6240 + 1372,8 + 4887,5 + 977,5 + 575.91 + 4180,8 = 18 234, 51 грн
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 18 234, 51 /1 706,4 = 10,68 грн/час..
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
для кожного обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
Смч = Т * Смг =510 * 10,68 = 5446,8 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз * 0.67 = 29 596, 32 * 0,67 = 19 829,53грн.

БС42с .?
Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

Лист

70

Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
Спп=Сз+Свід+Смч+Снакл
Визначимо вартість розробки програмного продукту для кожного варіанта:
Спп = 29 596, 32 + 6511, 19 + 5446,8 + 19 829,53 = 61 383,84 грн.

5.6.4 Розрахунок показників економічної ефективності

Ктерj= Ктрj /Спп,
де Ктрj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта. Розрахуємо для кожного
варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт техніко-економічного рівня:
Ктер1 = Ктр1 / Спп= 3,376/61 383,84 = 5,5е - 5;
Ктер2 = Ктр2 / Спп= 4,488/61 383,84 = 7,3е - 5;
Таким чином, найбільш ефективним є другий варіант реалізації функцій
ПП, який має максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня.

5.7 Висновки

В результаті виконання економічного розділу були систематизовані і
закріплені теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва
використанням їх для техніко-економічного обґрунтування розробки методом
функціонально-вартісного аналізу.
В результаті виконання аналізу були виділені основні функції та
розглянуто два варіанти реалізації програмного продукту. Після розрахунків

БС42с .?
Змін. Лист № докум.

Підпис

Дата

Лист

71

собівартості розробки ресурсу найважливішим критерієм вважалася гнучкість
та масштабованість функцій продукту і оскільки різниця у собівартості всіх
варіантів реалізації була незначна, обраний варіант з точки зору реалізованого
функціоналу буде найоптимальнішим рішенням. Був обраний варіант ( F1в –
F2б – F3a – F4б – F5б ), так як він має більш високий коефіцієнт техніко –
економічного рівня. Цей варіант передбачає написання програми на мові
програмування Java, використовувати базу даних IBExpert, виведення
результатів роботи на екран та виведення результатів роботи у вигляді таблиці.
При оцінці важливих параметрів майбутньої програми найбільшу значимість
мала корисність інформації та структурованість і логічність. Собівартість
даного програмного продукту складає 61 383,84 грн грн.
Даний програмний продукт дозволяє знаходити про реабілітацію
пацієнтів, користувач може з легкістю дізнатися як проходить реабілітація .
Програмний продукт достатньо універсальний і легкий в модифікації в
майбутньому можна буде додати ще функціонал. Системи аналізу є
актуальним заощадженням часу так як інформації все більше, а часу на аналіз
та збереження інформації буває досить мало. Тому медичні системи аналізу
важливі для фінансування.
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ВИСНОВКИ

Актуальність розробок в сфері інформаційних технологій не викликає
сумнівів, і більш того, являється однією з найактуальніших задач на
сьогоднішній день, задача без вирішення якої не може йти мови про
глобальне реформування вітчизняної системи охорони здоров'я інтеграції її в
міжнародну систему охорони здоров'я. Найголовнішим чинником в
успішному програмному забезпеченні може бути людина-користувач. У
кожного вдалого програмного забезпечення повинен бути контакт з ним
людина чи "виконавчий важіль" (людина, яка отримує і застосовує програмну
інформацію). Сучасні технології можуть надати своєчасну і важливу
інформацію, але застосовувати цю інформацію повина людина - користувач.
Для виконання мого дипломного проекту було порівняно всі існуючі
програми даного типу. В результаті дослідження і порівняння цих моделей,
була доведена актуальність та необхідність розробки даного продукту.
Результатом роботи є розроблений алгоритм оцінки стану людини до та
після реабілітації опорно-рухової системи яке впроваджене в реабілітаційному
центрі доктора Бубновського. Та база даних на платформі IBExpert.
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