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Анотація: розглянуто особливості створення проекту мобільного застосування для 
автоматизації обліково-операційних дій з обробки даних по пацієнтах лікарень. Описано 
пропоновану структуру схеми логіки роботи мобільного застосування, основні шари 
системи та реляційну логічну модель бази даних. 
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Аннотация: рассмотрены особенности создания проекта мобильного приложения для 

автоматизации учетно-операционных действий по обработке данных по пациентам 
больниц. Описана предлагаема структура схемы логики работы мобильного приложения, 
основные слои системы и реляционная логическая модель базы данных.. 
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Summary: features of creation of the project of mobile application for automation of 
accounting and operational actions on data processing on patients of hospitals are considered. The 
proposed structure of the logic scheme of mobile application, the main layers of the system and the 
relational logic model of the database are described. 
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Останнім часом все більш активно створюються та інтегруються на діючий ринок 

програмні рішення, системи та застосування, що дозволяють забезпечити автоматизацію 

обліку пацієнтів різних лікарень та медичних установ[1,2].  У зв’язку з цим доцільним є 

розробка проекту власного програмного рішення, що зможе надати користувачам зручний 

інтерфейс та можливості зберігання та обробки важливих даних, пов’язаних з процесом їх 

лікування [3]. 

У пропонованому проекті мобільного застосування користувач взаємодіє із мобільним 

застосуванням та із базою даних (БД) [4]. В БД зберігається інформація про користувача, 

розклад лікарі та історія лікування користувача.  
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Якщо на мобільному пристрої відсутній зв’язок із Інтернетом, то мобільне 

застосування не зможе працювати та завантажувати дані [5,6]. Для зв’язку із БД 

використовується клас DBConnect, який встановлює зв’язок. Після нього починає працювати 

клас AuthService, який перевіряє чи користувач авторизований у системі [7,8].  

Після завантаження усіх даних відображається головна сторінка мобільного 

застосування завдяки MainScreenActivity, яка збирає дані про користувача із БД 

тавідображає. Рівень Presentation включає в себе екрани (view), які реагують на дії 

користувача. Кожен екран взаємодіє із мобільним застосуванням за допомогою презентерів), 

які базуються на рівні застосунку. Презентери працюють з модулями програми, виводять 

дані у View та реагують на дії користувача. Рівень застосування використовує моделі, які 

знаходяться на рівні Domain.  Data Access – це допоміжний рівень, він має в собі інструменти 

роботи з форматом. Також він містить інструмент для доступу до БД. 

При запиті сторінки для запису на прийом, запускається сторінка із полями для вводу 

даних. Коли користувач введе дані та натисне відповідну кнопку, усі дані відправляються до 

AppointmentController,  який обробляє дані та відправляє їх до БД.  Коли БД приймає дані та 

записує їх,  вона відправляє повідомлення до контролера,  який обробляє відповідь та 

виводить користувачу повідомлення про успішний запис.У БД зберігається інформація про 

користувачів, їх картки та відвідування. Може бути лише один користувач з унікальним 

ідентифікатором.  Він може створювати безліч записів у БД у вигляді запису на прийом та 

історії відвідування.Список основних класів, що використовуються при роботі з БД є 

наступним: 

- UserEntity (містить інформацію про користувачів); 

- CardEntity (містить інформацію про картку користувача); 

- AppointmentEntity (містить інформацію про відвідування лікаря). 

Схема логіки роботи мобільного застосування наведена на рис.1. 

У локальній БД знаходяться статичні дані для сторінок з частими питаннями, 

контактами, сторінки з інформацією для мобільного застосування та даними користувача для 

авторизації без вводу даних при заході. 

База складається з чотирьох таблиць: 

- Contacts Table (містить інформацію з контактами пацієнтів та їх адресом 

перебування); 

- FAQ Table (містить інформацію з частими питаннями та відповідями на них); 

- About Table (містить інформацію про встановлені функціональні налаштування); 

- User Data (містить інформацію з даними користувача для авторизації при запуску 
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застосунка). 

 
Рисунок 1 – Схема логіки роботи мобільного застосування  

 

Для наглядного представлення про будову БД створено реляційну схему БД (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Реляційна схема БД 
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Висновки. Створений проект мобільного застосування є доцільною основою для 

подальшої програмної розробки та імплементації основної логіки його роботи для 

практичного використання пацієнтами різних лікарень. 
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