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В роботі розглянуто питання розробки мобільного додатка для 

візуалізації і аналізу даних Холтерівського моніторування у реальному часі. 

Зокрема розглянуті наступні методи аналізу даних: статистичні, гістографічний, 

ієрархічні методи кластерного аналізу, кореляційної рітмографії. Для аналізу 

викидів був застосований критерій Смірнова-Граббса. Щодо технічної 

реалізації було розроблено можливість реєстрації користувачів, персоналізацію 

інтерфейса, центральне відказостійке сховище на основі технологій високої 

доступності, зберігання даних у зашифрованому вигляді з обмеженням доступу 

на основі прав, візуалізація і аналіз даних у реальному часі та можливість 

реагування на погіршення стану пацієнта, синхронізація даних з центральним 

сховищем за умови наявності інтернет з'єднання. Програмний додаток для 

кожного пацієнта автоматично налаштовуються і починає відрізняти 

погіршення стану пацієнта аналізуючи попередні данні. 

Таким чином внаслідок проведеного дослідження були розроблені набір 

додатків, а також реалізовані алгоритми, методи для аналізу даних 

Холтерівського моніторування у реальному часі. Розроблено центральне 

відказостійке сховище для зберігання даних користувачів, а також механізм 

синхронізації даних між центральним сховищем та приладами, які 

використовують. Таким чином основна задача дослідження була виконана, був 

розроблений додаток для аналізу даних Холтерівського моніторування з 

можливістю реагувати на погіршення стану користувача у реальному часі. 
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