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Abstract: This paper examines the possible applications of Internet of Things (IoT) in the monitoring of the health 

status of individuals. Various parameters are considered, the systematic analysis of which can help to improve the health 

and the quality of life of people. Different health monitoring parameters are taken into consideration. The analysis of 

those can help for the improvement of the health condition and the quality of life. Different types of devices are considered 

which can be used for achieving the set goals. Analysed are the activities on which statistical data can be gathered for 

analysis and prediction of the health status of a person. The same methods are used for health problem detection with the 

possible notification of a healthcare specialist. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Интернет на нещата 

Интернет на нещата е концепция, която описва множество свързани помежду си 

физически устройства, притежаващи сензори, които събират и обработват информация от 

заобикалящия ги свят. Такива устройства могат и да взаимодействат помежду си и да 

предложат на крайния потребител напълно автоматизирани процеси. Все повече навлизат 

умните домове и офиси, където интернет на нещата се използва за да се контролира оптимална 

температура, осветление и др. Например има устройства, тип термостат, които събират 

информация за температурата и я контролират до най-добрите нива според сезона (1). 

Последните години устройства навлизат и в сферата на здравеопазването с цел да следят 

състоянието на пациенти и спортисти. В съвременния спорт бегачите, биатлети и триатлети 

масово използват умни устройства за да следят здравето и възстановяването си. Почти във 

всеки спорт има специализирани IoT устройства, които събират нужната за всеки спорт 

информация. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Интернет на нещата в здравеопазването 

IoT могат да се използват за проследяване и контрол на здравословното състояние на 

пациенти в болнична и извънболнична среда и помагат за превенция преди достигане на 

критични състояния. Едно от най-разпространените приложения на интернет на нещата в 

здравеопазването е следене на състоянието на пациенти с хронични състояния. 
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На фигура 1 е показана основната концепция за реализация на мониторинг на 

състоянието на хора с използване на IoT устройства. Те включват използването на сензори, 

които се носят от наблюдаваните лица и събират данни за физически и медицински показатели 

на тялото. Тези данни могат да се съхраняват в самите устройства и периодично да се 

прехвърлят в специализирана база от данни. По-добрият подход е те да са свързани с безжична 

или мобилна мрежа за комуникация (5). При този вариант събраната информация се запазва в 

базата от данни в реално време. Вариантът с постоянна връзка дава възможност за анализ на 

състоянието в реално време и уведомяване на лекуващ лекар или на близки на лицата при 

вероятност от влошаване на здравословния статус (2, 4). 

 

 

Фигура 1. Концепция на интегрирана система за следене на състоянието на хора с 

използване на IoT устройства 
 

В режим постоянна свързаност самите IoT устройства могат да оповестяват други 

устройства или медицински персонал за възникнали проблеми или за рязко влошаване на 

следените физически показатели. 

Най-разпространените и най-често използвани устройства в изследваната област (5) са за 

контрол на сърдечна честота, кардиограма, ниво на кръвната захар, наситеност на кръвта с 

кислород, честота на дишане, дихателен обем и др. (фиг.3). 

Глюкомер Freestyle Libre 

Например Freestyle Libre е революционен начин на следене на нивата на кръвната захар 

при диабетици. Състои се от Freestyle Libre сензор, който е с големината на монета и се поставя 

в мускула на горната част на ръката. Сензорът е водоустойчив и издържа до 14 дена. Улеснява 

изключително много пациентите, защото премахва нуждата да се убождат със стандартен 

глюкомер след всяко хранене. Към сензора върви и четец, който събира изпратените данни. 

Четецът може да изпраща събраната информация към приложения за анализ на данните. 

Такова приложение е Diabetes:M, разработено от българската фирма Sirma Medical Systems и 

е най-сваляното приложение в Google Apps Store за анализ на данни за диабетици. Това 

устройство може да се използва и в болнична среда в отделения по ендокринология за следене 

на състоянието на хоспитализираните пациенти. 

Hexoskin 

Друга подобно устройство, което служи за превенция на опасни състояние е разработка 

на Канадската Космическа Агенция – Hexoskin (6). Hexoskin е така наречена умна дреха. 
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Сензорите, вградени в плата позволяват получаване на множество данни в реално време. 

Hexoskin има сензори за: движение, дишане и сърдечна честота.  

Сензорът за сърдечна дейност е с един канал, 256 Hz, отчита пулс от 30 до 220 удара в 

минута и дава информация за QRS и Heart rate Variability. Дрехата върви със специален четец, 

който предава събраната информация в реално време на андроид устройство. Данни се 

синхронизират допълнително и се качват в облак за по-подробно разглеждане и анализ. Освен 

това така качените данни могат да бъдат смъкнати в чист вид. Архитектурата на Hexoskin може 

да бъде видяна на фигура 2. 

 
Фигура 2. Архитектура на умната дреха Hexoskin 

 

За събиране на информацията свързана с дихателната честота дрехата предлага два 

канала, 128 Hz, може да отчита от 3 до 80 вдишвания в минута  

Hexoskin предоставя следните данни: 

● Сърдечна честота - брой удари в минута; 

● Сърдечна честота в покой - Hexoskin им вграден акселерометър, който 

позволява да се определи кога човек е в покой и дава информация за сърдечната му 

честота. 

● Дихателна честота - брой вдишвания в минута; 

● Възстановяване на сърдечната честота - колко бързо се възстановява 

сърдечната честота на човек след физическо натоварване, т.е. С колко удара спада 

сърдечната му честота в минута. 

● Каданс при бягане ходене - стъпки в минута. 

● Данни за съня - общо време сън, дълбок сън. 

Работата на устройството е тествана и са събрани данни за последващ анализ. Софтуерът 

позволява нагледна визуализация и предоставяне на статистически данни за някой от следните 

параметри. 

На следващите фигури са данни са събрани от лекоатлет по време бягане на дълго 

разстояние (26км.). На фигура 3 е изобразена графика на сърдечна честота за отрязък от време. 

 
Фигура 3. Визуализация на данните за сърдечна честота 
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На фигура 4 е изобразена графика на дихателния обем, а на фигура 5 – брой вдишвания 

в минута. Ясно се вижда корелацията между броя вдишвания и дихателния обем. 

 
Фигура 4. Визуализация на данни за дихателен обем за отрязък от време. 

 

 

 
Фигура 5. Визуализация на данни за брой вдишвания в минута. 

Както бе посочено, с устройството може да се контролира и процесът на съня. 

Качеството на сън е много важен фактор за физическата форма, работоспособността и 

психическото състояние. Общоприет факт е необходимостта от поне 4 часа дълбок сън за 

нормално физическо и психическо състояние. 

На фигура 6 са илюстрирани получени данни за съня на проследеното лице. Показано е 

съотношението на времето за дълбок / лек сън. 

 
Фигура 6. Визуализация на данните по време на сън. Показват съотношение дълбок / лек 

сън. 
Следене на състояние и превенция на контузии по време на спортуване 

IoT устройства набират все повече популярност и в спорта. Използват се за да следят 

възстановяването на спортистите и като превенция срещу контузии, травми и по-сериозни 

проблеми.  
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Едно от най-популярните устройства напоследък са умните часовници. Съществуват 

специализирани часовници, чиято основна цел и да дават данни на спортиста според спорта, 

който практикува. Едно от най-популярните и мултифункционални подобни устройства е 

Garmin Fenix 6 часовник. Устройството има вграден пулсомер, GPS, датчик за отчитане на 

температурата на въздуха и акселерометър. С помощта на многото си датчици позволява 

следенето на много параметри в реално време. Позволява и качването на събраните данни на 

сървър за по-подробен анализ. На фиг. 7 могат да се видят данните, записани след шосейно 

колоездене. Те включват скорост, сърдечна честота, каданс под формата на обороти в минута 

и мощност, която се прилага върху педалите във ватове. 

 
Фигура 7. Визуализация на едночасово шосейно колоездене. 

 

Отчитането на сърдечната честота позволява на спортиста да държи пулса си в безопасни 

норми при спортове, свързани с издръжливост. Поддържането на висок пулс дълго време може 

да е причина за аритмия и часовникът има вградени нотификации, когато пулсът достигне тези 

граници. 

Друга полза на това е устройство е функцията “Life Track”, която предава в реално време 

данни за местоположението на атлета. Това е особено полезно за шосейни колоездачи. По този 

начин може много бързо да се реагира в случай на инцидент. 

 

 

ИЗВОДИ  
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Проведените проучвания и изследвания доказват актуалността на темата. На пазара се 

предлагат много разнотипни устройства за следене на медицински показатели и данни за 

физическото състояние на хора. Тези устройства могат да бъдат използвани за събиране и 

анализ на жизнени показатели. Въз основа на анализа, може да бъдат търсени зависимости, 

които да се използват за автоматична ранна диагностика на промяна на състоянието на 

наблюдавания човек. Резултатите от прогнозирането ще са полезни за навременно известяване 

на лекуващите медицински специалисти и близки на пациенти за да се вземат навременни 

адекватни мерки за лечение и контрол на състояние. 

Бъдещите разработки съвместно с медицински специалисти ще са насочени към 

автоматичната ранна диагностика и за разширяване на кръга поддържани IoT устройства за 

следене на жизнени показатели. 
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