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СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

КАРДИОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев 

Институт по роботика при Българска академия на науките, 

България 

CREATION OF DATABASE FOR STORAGE OF PHYSIOLOGICAL 

INFORMATION 

Galya Georgieva-Tsaneva, Krassimir Cheshmedzhiev 

Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Abstract: The report addresses the problems associated 

with the creation and maintenance of information databases of 

cardiac data as a means of storing specific patient information 

related to cardiovascular disease. The fields of each record 

from the holter data base are presented. Described are the ca-

pabilities to work with the database records that the dedicated 

demonstration software system provides to users. The present-

ed activities are part of the work of the authors in connection 

with their work under a project under the Scientific Research 

Fund of the Republic of Bulgaria. 

Keywords: Database, Electrocardiographic Recordings, 

Cardiological Information 

 

Резюме: Докладът разглежда проблемите свързани 

със създаването и поддръжката на информационна бази 

от кардиологични данни като средство за съхраняване на 

специфична информация, свързана със сърдечно-съдовите 

заболявания на пациентите. Представени са полетата на 

всеки един запис от базата от холтерни данни. Разгледа-

ни са няколко популярни публично достъпни данни с физи-

ологични сигнали. Описани са възможностите за работа 

със записите от базата от данни, които създадената за 

целта демонстрационна софтуерна система предоставя 

на потребителите. Представените дейности са част от 

работа на авторите във връзка с работата им по проект 

по Фонд „Научни изследвания“ на Република България. 
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Създаване на база от данни за съхранение на кардиологична информация 
 
 

Ключови думи: База от данни, Електрокардиогра-

фични записи, Кардиологична информация 

1. Въведение 

Сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност достигат доста ви-

соки нива в световен мащаб и у нас, въпреки значимия напредък в 

профилактиката и лечението на тези заболявания през последните го-

дини. Ето защо научните изследвания в тази посока са особено важни 

и актуални. Кардиологичните заболявания се изследват посредством 

използването предимно на два вида устройства: стационарни, позво-

ляващи записа на около 5 минутен сигнал и холтерни устройства, поз-

воляващи продължителен мониторинг на сърдечната дейност. Елект-

рокардиограмата (ЕКГ) регистрира електрическата активност на сър-

дечния мускул и е стандартна процедура в медицината. Първата чо-

вешка електрокардиограма е публикувана през 1887 г. от August D. 

Waleer, първият запис върху хартия е осъществен през 1903 г. Разви-

тието на методиката на обработка, анализ и компресия на електрокар-

диографските записи преминава през няколко етапа и продължава и в 

наши дни. Поради огромния обем данни, който се генерира при про-

дължителните ЕКГ записи (които могат да бъдат 24, 48 и 72 часови), 

се  използват автоматизирани методи за обработка и анализ на проуч-

ваните данни.  

Изследването на реални физиологични данни със средствата на 

съвременните математически технологии е проблем, решаването на 

който може да допренесе за подобряването на здравеопазването и на 

медицинската превенция на редица кардиологични заболявания. Зна-

чимостта на разглеждания научен проблем се състои в получаването 

на нови знания, създаване на интерес към научните изследвания на 

електрокардиологични данни, към събирането и съхраняването на фи-

зиологични записи на пациенти с различни заболявания. Всички тези 

събрани и съхранени физиологични данни могат да бъдат запазени в 

създадена за това база от физиологични данни, които да включват ин-

тересни за клиничната практика холтерни записи, съдържащи харак-

терни кардио епизоди. 

Основната цел на проекта „Изследване на математически техно-

логии за анализ на физиологични данни с включване на функционал-
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ност за хора със зрителен дефицит“ (договор № ДМ 12/3 от 20.12.2017 

г., финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ (ФНИ) към Министер-

ство на образованието и науката на Република България) е извършва-

нето на фундаментални научни изследвания от млади учени и докто-

ранти в областта на математиката, информационните и комуникаци-

онни технологии (ИКТ), медицинските науки и хуманитарните науки 

с цел придобиване на нови знания за електрокардиологичните данни и 

здравния статус на индивида. Едновременно с това приоритет в про-

екта е ефективното включването в процеса на провеждане на научните 

изследвания на член от научния колектив на проекта на докторант, 

имащ зрителен дефицит. 

Поставената цел в проекта ще бъде постигната посредством   

създаване на средства, модели и модули за използване, изследване и 

анализ на последователности от вариабилност на сърдечната честота, 

извлечени от реални холтерни данни. Към създадените софтуерни 

процедури ще бъде създадена функционалност (средство, начин), да-

ваща възможност на хора със зрителен дефицит да ползват софтуера. 

Основната цел на проекта ще бъде постигната посредством ре-

шаването на следните задачи: 

 Проучване на световния опит в областта на анализа на ва-

риабилността на сърдечната честота; 

 Изследване на подходи, средства и методи за създаване на 

информационни бази от физиологични данни; 

 Създаване на модели и модули за анализ на вариабилност-

та на сърдечната честота, към които са добавени и средст-

ва, улесяващи ползването (достъпването) на софтуерните 

модули от хора със зрителен дефицит; 

 Софтуерният модул за анализ на вариабилността на сър-

дечната честота с добавено средство за хора със зрителен 

дефицит ще бъде тестван с участието на член от научния 

колектив, имащ този проблем. 

 

Работата на екипа на проекта включва се следните дейности: 

 Събиране на реални продължителни кардиологични запи-

си на пациенти с поставена диагноза; 

 Съхраняване на получените записи; 
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 Описание на организацията на бази от данни, съдържащи 

анотирана информация за физиологичното и здравословно 

състояние на индивидите; 

 Проучване на българския, европейския и световния опит в 

областта на анализа на вариабилността на сърдечната чес-

тота; 

 Създаване на модели и модули за анализ на вариабилност-

та на сърдечната честота, базирани на технологиите на 

уейвлет теорията и др.; 

 Изследване на  възможността за използване (създаване на 

средства за достъп) на софтуерните модули за анализ на 

вариабилността от хора със зрителен дефицит; 

 Тестване на различните модули за организация на  ин-

формационни физиологични бази от данни и на модулите, 

анализиращи вариабилността; 

 Провеждане на статистически анализ на получените ре-

зултати. 

2. Файлова система от кардиологични записи 

В интернет пространството съществуват няколко публично дос-

тъпни бази от данни с кардиологична информация [1, 2, 3, 4, 5]. Съз-

даването на една база от физиологични данни е продължителен про-

цес, тъй като трябва да бъдат събрани множество записи с пациентска 

информация, което изисква време и е трудоемка работа. 

За решаване на задачите по посочения проект по ФНИ в процес 

на създаване е база от кардиологични холтерни записи, които да могат 

да бъдат лесно достъпвани, обработвани и анализирани. За целите на 

съхраняването на събираните реални кардиологични записи от паци-

енти е създадена демонстрационна кардиологична система за въвеж-

дане, актуализиране и изтриване на кардиологични данни. Създадена-

та софтуерна система има за цел да позволи тестване на извършената 

до момента работа. Системата използва 28 реални кардиологични за-

писи, които последователно са въведени в системата (фигура 1). Фай-

ловете са записани посредством холтерни устройства, съдържат кар-

диоданни с продължителност на холтерния запис около 24 часа. Всеки 
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един продължителен кардиологичен запис може да се състои от едно 

до четири канални отвеждания. Всички записи, с които работи предс-

тавената в материала система, са предоставени от кардиологичното 

отделение на Многопрофилна Областна Болница за Активно лечение  

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново, България. 

 

Фигура 1. Реални кардиологични записи, с които системата се тества 

3. Визуализация на данните на пациента 

Един от важните въпроси, които се решават при проектирането 

на всяка една база от данни е колко и какви информационни полета 

ше съдържа всеки един неин запис. Изборът на тези полета зависи от 

вида на информацията, която ще бъде събрана за всеки един изслед-

ван обект/субект и която е избрана да бъде съхранявана в базата. 

Създадената демонстрационна софтуерна система за организа-

ция на въпросите по съхранението на  кардиологичната информация  

поддържа  данни за всички въведени пациенти, които включват след-

ната информация за всеки един запис: 

 Поле за пациент: позволява въвеждане и корекция на име-

ната  на пациента; 

 Поле за адрес: позволява въвеждане и корекция на адреса 

на пациента; 
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 Поле за възраст на пациент; 

 Поле за пол на пациент; 

 Поле за други физически данни (например ръст, килогра-

ми и други специфични данни); 

 Поле за телефон за връзка с пациента; 

 Поле за холтерния запис: възможност за визуализиране на 

ЕКГ записа в графичен вид; 

 Поле за въвеждане на датата, когато е бил направен запи-

са; 

 Поле за начален час на извършване на записа; 

 Поле за  продължителност на направения запис; 

 Поле за име на лекуващия лекар; 

 Поле за адрес на болницата, в която е направен записа 

(кардиологичното отделение, в което е поставен холтера); 

 Поле за въвеждане на режим на работа на холтерното уст-

ройство, с който е направен кардиологичния запис; 

 Поле за броя отвеждания/канали на осъществения запис; 

 Полета за въвеждане на  границите на брадикардия и та-

хикардия: (съответно 50 и 120 удара в минута по подраз-

биране); 

 Поле за име на лекуващия кардиолог; 

 Поле за въвеждане/визуализиране на медицинското зак-

лючение на лекуващия лекар кардиолог. 

 

Прозорецът на демонстрационната системата, в който са пока-

зани данните на изследваните пациенти е представен на фигура 2. 

 

Създадената софтуерна система предлага възможност за: 

 въвеждане на нови електрокардиологични записи; 

 редакция на съществуващите записи; 

 изтриване на съществуващи електрокардиологични запи-

си; 

 търсене на намиращите се в системата електрокардиоло-

гични записи по определени предварително зададени кри-

терии. 
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Фигура 2. Прозорец на пациентската база данни – информационна част. 

Имената на пациента и на лекаря, както и всички останали данни са измис-

лени и са въведени само с демонстративна цел. 

4. Резултати от работата на екипа по проекта  

Създадена е демонстрационна софтуерна система, посредством 

която могат да се въвеждат, актуализират и изтриват електрокардио-

логични записи на пациенти. Създадена е възможност за търсене сред 

въведените записи по определени критерии, като например: име на 

пациента, адрес на пациента, адрес на кардиологичното отделение, 

възраст на пациента и др. Записите могат да бъдат разглеждани пос-

ледователно, като реда на показване е според азбучния ред на имената 

на пациентите. Записите са продължителни и са направени посредст-

вом холтер мониторинг в кардиологичното отделение на Многопро-

филна Областна Болница за Активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“, 

гр. В.Търново. 

Създадената система е тествана посредством въвеждането в нея 

на 28 пациентски кардиологични записа. Софтуерната система дава 

възможност за отпечатване в подходящ вид на хартиен носител на 

част от най-важните данни на конкретния кардиологичен запис. 
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Заключение 

В тази статия са разгледани въпросите, касаещи събирането и 

съхраняването на физиологични данни на пациенти с кардиологични 

заболявания. Представена е създадена демонстративна софтуерна сис-

тема, ползволяваща въвеждане, съхранение, актуализация и изтриване 

на кардиологични записи във файлова система от записи. Определени 

са информационните полета, които да съдържа базата от данни, съоб-

разно важността и актуалността на събираната информация. Реализи-

ран е следния набор от функционалности за базата от кардиологични 

данни: въвеждане на записи, съхраняване на записи, редактиране на 

записи, изтриване на записи. Така създадена система дава възможност 

за лесно и удобно разглеждане на въведената информация и за търсе-

не на записи по определени критерии. 
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