
я

НаціоНальНа академія Наук україНи
інститут експериментальної патології, онкології  

і радіобіології ім. р.Є. кавецького
03022, Україна, Київ-22, вул. Васильківська, 45,  

тел. (044) 259-01-83, факс: (044) 258-16-56;
http://www.iepor.kiev.ua; e-mail: iepor@onconet.kiev.ua

розробники: відділ науково-методичного 
забезпечення інноваційної діяльності
Зав. відділу:  к.б.н., с.н.с. П’ятчаніна Тетяна Віталіївна,  
т.: (044) 259-01-67 e-mail:   tanya_pyatchanina@ukr.net

Діаграма варіантів використання. Описує взаємовідно-
сини та залежності між групами варіантів викорис-
тання і діючих осіб, що приймають участь в процесі.

Українськомовний довідково-інформаційний mHealth-додаток 
для мобільних пристроїв на базі платформи Android призначе-
ний для управління медичними даними хворих на рак молочної 
(грудної) залози. Мобільний додаток орієнтований на пошук, 
систематизацію і зберігання інформації, що надходить хворій на 
рак молочної (грудної) залози під час обсте ження, лікування і 
реабілітації, та видачі інформації по запитах. Варіанти використан-
ня додатку: -ведення нотаток та отримання довідкової інформації; 
зберігання даних, що стосується хвороби пацієнта; -системні медіа 
функції та календар. mHealth-додаток має дружній, інтуїтивно-
зрозумілий інтерфейс і може використовуватись на мобільних при-
строях, які функціонують на ОС Android. Розробка орієнтована на 
користувачів (пацієнтів), що не є фахівцями у галузі медицини.

Гід по РМЗ

Історія хвороби

Запитання лікарю

10:45

Довідник

Ваш лікар

Текст

Тел.

Прізвище

Спеціальність

Delete

Ваш лікар:

1. Прізвище, спеціальність.

2.

3.

4.

5.

6.

Додати

Зміст:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Гід по РМЗ:

10:45

Історія хвороби:

Ваш діагноз

Призначення лікаря

Суб’єктивні 
відчуття

Дата

1. ?

2. ?

I. __________

1. Назва запису/дата

Delete

1. ?
а) _______
б) ______
в) ________

2. ?
а) _______
б) ______
в) ________

3. ?
а) _______
б) ______
в) ________

Дата Лікар

Delete

1. Назва запису/дата

Ваш діагноз:
Дата, лікар :

1. Дата
2.

Коротке  вступне слово

Додати

1. Назва запису/дата

Текст призначення

Дата Лікар

Delete

Призначення 
лікаря:

1. Лікар, дата
2.

3.

4.

5.

6.

Додати

Суб’єктивні
відчуття:

1. Дата
2.

3.

4.

5.

6.

Додати

Запитання 
лікарю:

Обов’язкові
(Стандартні)

Свої

Текст відповіді

1. ____________
__________?

1. Назва запису/дата

2. Назва фото/дата

Текст відповіді

Текст запитання

1. Назва запису/дата

2. Назва фото/дата

Delete

Обов’язкові
(Стандартні):

1.
2.

3.

4.

5.

6.

?

?

?

?

?

?

Свої:

1.
2.

?
?

Додати

Довідник:

Глосарій

Компедіум

Онкологічні 
заклади України

1.

Область 
_______:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

А   Б   В
А:

Б:

В:

Глосарій:

А   Б   В
А:

Б:

В:

Компедіум:

А   Б   В
А:

Б:

В:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Оберіть область:

Персональний медичний органайзер  
хворої на рак молочної залози 

на платформі операційної системи Android

Деревоподібна діаграма концептуальної структури 
органайзера.

Діаграма станів. Демонструє компоненти функціоналу 
органайзеру та умови переходу між ними.

Приклад реалізованих активностей 
органайзера

гід По хВоробі - інформаційно-
довідковий розділ, який містить 
стислу адаптовану інформацію для 
інформування користувачів з питань, 
пов’язаних з природою захворюван-
ня, описом симптомів, принципами 
діагностики, лікування тощо

ісТорія хВороби. Призначен-
ня – систематизація і зберігання 
інформації, яку отримує пацієнт від 
лікаря, моніторинг стану власно-
го здоров’я за допомогою запрогра-
мованих стандартизованих листів 
для опитування. Розділ включати-
ме підрозділи: «Ваш діагноз», «Об-
стеження», «Суб’єктивні відчуття», 
«Призначення лікаря» та «Історія 
хвороби»

ЗаПиТаННя лікарю. При-
значення – планування та 
запис подій пов’язаних з 
відвідуванням лікаря. Розділ 
містить тринадцять груп 
стандартних «Запитань  
лікарю», також реалізована 
можливість додавання влас-
них запитань. Відповіді 
лікаря на запитання користу-
вач може записати у вигляді 
прикріпленого текстового, 
аудіо-файлу та фото.

мій лікар. Призначен-
ня – зберігання контактної 
та іншої інформації про 
фахівців, що входять в групу 
медичного обслуговування 
користувача.

доВідНик. Розділ включає 
глосарій  та   інформацію про головні 
і регіональні онкологічні заклади 
України.

іНформація. Розділ містить 
довідкову інформацію про проект,  
комп’ютерну програму і установу-
розробника.

очікувані результати:
- забезпечення системи охорони здоров’я но-

вими можливостями для розв’язання проблем 
доступності, якості, ефективності, оперативності 
надання медичних, освітніх та медико-санітарних 
послуг і консультацій;

- підвищення рівня активної участі пацієнта 
в процесі управління власним здоров’ям, 
збільшення рівня персональної компоненти в 
прийнятті рішень стосовно управління захво-
рюванням та/або витратами;

- розширення прав і можливостей пацієнта в 
охороні власного здоров’я, покращення взаємодії 
в системі «пацієнт-медичний працівник»;

- підвищення рівня освіченості і 
компетентності відносно захворювання, 
збільшення мотивації щодо профілактики 
онкологічних захворювань і здорового способу 
життя. 


