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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ФІЗІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

«ПТАР-ІТ» 

 

Впровадження сучасних інформаційних технологій в систему охорони здоров'я допомагає оптимізувати її 

діяльність. Актуальною стає задача розробки комп’ютерної інформаційної системи для фізичної реабілітації 

людини. 

Перед інформаційною системою реабілітації «ПТАР-IT» ставляться наступні вимоги: на підставі даних 

обстеження лікаря-реабілітолога, створити індивідуальну програму фізичної реабілітації і проводити контроль за її 

виконанням у віддаленому режимі та аналіз її ефективності. 

Робота системи «ПТАР-IT» відбувається за наступними етапами.  

Перший крок : визначають стан та діагноз пацієнта. 

Другий крок: з бази даних завантажуються усі вправи, які підходять до визначеного стану та діагнозу пацієнта 

Третій крок: серед запропонованих системою вправ, лікар або тренер обирає конкретні вправи, час та 

послідовність їх виконання, а також визначає навантаження (кількість підходів та повторень для кожної вправи). 

Таким чином, створюється розклад реабілітаційних занять для пацієнта, який завантажується та зберігається в базі 

даних.  

Четвертий крок: пацієнт заходить в систему «ПТАР-ІТ» і дивиться вправи, які йому необхідно виконати. 

Система розпізнає поточну дату та частину дня (ранок, день або вечір) та автоматично завантажує відповідні вправи, 

які він виконує. Після закінчення виконання вправи ці дані будуть записані до бази даних з метою подальшого 

аналізу. 

П’ятий крок: після виконання заняття, проводиться аналіз динаміки стану пацієнта та корекція програми 

тренування. 

Проект реалізується за допомогою мови програмування C# у середовищі розробки MS Visual Studio 2013, 

систему керування базами даних SQL Server 2014 Management Studio, а також середовище Visual Paradigm for UML 

для розробки UML схем.  
Програмна частина складається з модулів: база даних; веб-сервіс, веб-сайт.  

В базі даних  зберігається інформація про вправи, їх розклад та історію виконання. Для оперування даними в базі 

даних використовується спеціальний модуль Data Access Layer.  

Модуль Web-Service приймає запити від користувача та викликає методи з Data Access Layer для маніпулювання 

даними в базі даних. 

На веб-сайті відображається інформація для користувача (пацієнта), де він може переглянути вправи, які йому 

необхідно виконати, та ввести інформацію про їх виконання, яка потім також буде занесена до бази даних.  

Апробація системи «ПТАР-IT» виконується на базі  Центру медичної реабілітації та санаторного лікування 

«Пуща-Водиця» Міністерства оборони України. 

Ми сподіваємося, що впровадження системи «ПТАР-IT» у фізичну реабілітацію, дозволить підвищити 

ефективність управління реабілітацією та заощадить час лікарів. 
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