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Корисна модель належить до сфери використання технічних засобів для особистого 
прослуховування музики або інших звукових записів та може бути дуже ефективною в медицині 
для подолання страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування 
урологічних захворювань. 

Серед фобій, що мають відношення до медицини, ятрофобія є безумовним лідером. Боязнь 5 

лікарів, а відповідно, і всіх маніпуляцій, які можуть бути необхідними для діагностування та 
лікування урологічних захворювань, часто призводить до того, що пацієнт звертається до лікаря 
тоді, коли ситуація вже надто критична. Страх перед болем у психології має назву альгінофобія. 
Якщо в минулому людина мала випробування сильним фізичним болем, негативний стресор з 
минулого міцно закріплюється в свідомості і будь-яка подібна ситуація: незначний біль, або 10 

навіть його можливість, змушують людину відчувати ті ж негативні емоції. Такі неприємні 
процедури як, наприклад, катетеризація сечового міхура, бужування сечівника, 
цистоманометрія, літотрипсія та хірургічні втручання, які можуть виконуватись відразу після 
премедикації без додаткової анестезії, чи під місцевою анестезією або епідуральною анестезією 
без пригнічення свідомості, а деякі з них взагалі без будь-якого знеболення, часто є 15 

необхідними в діагностуванні та лікуванні урологічних захворювань, але, якщо пацієнт при цих 
маніпуляціях не почувається розслабленим та спокійним, в деяких випадках це є критично та 
може мати негативний вплив на результат тієї чи іншої медичної маніпуляції. А, наприклад, при 
комп'ютерній томографії пацієнти, що страждають клаустрофобією, взагалі можуть відмовитись 
від такого виду діагностики. 20 

Аналоги заявнику не відомі. 
Задача даної корисної моделі полягає у створенні такої системи для допомоги в подоланні 

страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування урологічних 
захворювань, яка б надсилала сигнали мозку пацієнта, які б переключали увагу пацієнта з 
неприємних медичних процедур на щось особисте та приємне, знижуючи тим самим відчуття 25 

болю від неприємних, але необхідних медичних маніпуляцій, які з ним відбуваються, та 
допомагали б пацієнту відчувати себе більш розслабленим. 

Поставлена задача вирішується завдяки тому, що система для допомоги в подоланні 
страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування урологічних 
захворювань за допомогою аудіоконтента, складається зі смартфона лікаря, який взаємодіє зі 30 

смартфоном пацієнта, що виконаний з функціями "оголошення викликів", "автоматична 
відповідь на дзвінок" і "голосовий набір" та підключених до нього, за допомогою дротового або 
бездротового з'єднання, навушників з мікрофоном пацієнта, які виконані з можливістю 
відтворення аудіоконтенту (аудіо файлів), навушники пацієнта оснащені джойстиками, які 
виконані з функціями активізації виклику на останній вхідний/чи вихідний номер, перемикання 35 

музичних треків, регулювання рівня звуку. 
Технічним результатом є одержання зручної при використанні системи для допомоги в 

подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування урологічних 
захворювань, яка, за допомогою аудіоконтента, надсилає сигнали мозку пацієнта, що 
переключають увагу пацієнта з неприємних медичних процедур, знижуючи тим самим відчуття 40 

болю. Завдяки тому, що мозок пацієнта має обмежену здатність концентруватися на декількох 
стимулах одночасно, а за допомогою звукових сигналів, що надсилаються мозку пацієнта при 
прослуховуванні обраного аудіоконтента, переключається увага пацієнта з больових стимулів 
на звукові стимули, запропонована корисна модель допомагає пацієнту повністю відволіктись 
від неприємної медичної процедури. Це знижує рівень стресу пацієнта та відчуття дискомфорту 45 

і болю від неприємних та травматичних медичних маніпуляцій, тим самим допомагає пацієнту 
відчувати себе більш розслабленим, чим підвищує рівень діагностування та лікування 
урологічних захворювань. 

За наявної у Заявника інформації запропонована сукупність ознак, які характеризують суть 
корисної моделі, невідома з рівня техніки, а тому корисна модель відповідає критерію новизни. 50 

На кресленні зображена блок-схема, що ілюструє варіант здійснення системи для допомоги 
в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами діагностування та лікування 
урологічних захворювань за допомогою аудіоконтента. 

Корисна модель пояснюється прикладом її здійснення. 
Система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами 55 

діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента, містить 
смартфон лікаря 1, смартфон пацієнта 2 з функціями "оголошення викликів", "автоматична 
відповідь на дзвінок" і "голосовий набір" та підключені до нього, за допомогою дротового або 
бездротового з'єднання, навушники 3 з мікрофоном пацієнта 4. Навушники пацієнта 3 
використовуються з активним, або пасивним, або комбінованим шумопоглинанням. Навушники 60 
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пацієнта 3 можуть бути оснащені додатковими джойстиками, за допомогою яких, простим 
перемиканням, можна активізувати виклик на останній вхідний чи вихідний номер, перемикати 
музичні треки, регулювати рівень звуку. 

Система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами 
діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента 5 

використовується наступним чином: перед процедурою дистанційної ударно-хвильової 
літотрипсії, що супроводжується болем та неприємними відчуттями, пацієнта медикаментозно 
знеболюють і, для тимчасового відгородження пацієнта від психічних навантажень, страхів та 
занепокоєнь, на пацієнта надівають навушники 3 з мікрофоном пацієнта 4, що взаємодіють зі 
смартфоном пацієнта 2 за допомогою Bluetooth та відтворюють вибраний файл з заспокійливою 10 

музикою. Під час медичної процедури, в разі необхідності, лікар зі смартфона лікаря 1 може 
взаємодіяти з пацієнтом та надавати йому свої рекомендації. Для цього, лікар дзвонить на 
смартфон пацієнта 2, а смартфон пацієнта 2, за допомогою функції "оголошення викликів", 
через навушники пацієнта 3 озвучує пацієнту, що йому дзвонить лікар, відповідно, смартфон 
пацієнта 2, за допомогою функції "автоматична відповідь на дзвінок", приймає виклик і 15 

відбувається з'єднання та спілкування лікаря і пацієнта без будь-яких рухів з боку пацієнта, тому 
що пацієнт спілкується в мікрофон пацієнта 4. Зі свого боку, пацієнт для звернення до лікаря зі 
свого смартфона 2, за допомогою функції "голосовий набір", голосом в мікрофон пацієнта 4 
повідомляє про виклик лікаря, лікар приймає виклик і відбувається з'єднання та спілкування 
лікаря і пацієнта. 20 

Система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами 
діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента, може бути 
здійснена в промислових умовах. 

Таким чином, запропонована корисна модель відповідає критерію промислова придатність і, 
в цілому, може бути захищена патентом України на корисну модель.  25 

 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами 
діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента, яка 30 

складається зі смартфона лікаря, який взаємодіє зі смартфоном пацієнта, що виконаний з 
функціями "оголошення викликів", "автоматична відповідь на дзвінок" і "голосовий набір", до 
якого підключені, за допомогою дротового або бездротового з'єднання, навушники з 
мікрофоном пацієнта, які виконані з можливістю відтворення аудіофайлів.  
2. Система для допомоги в подоланні страхів пацієнтів, пов'язаних з процедурами 35 

діагностування та лікування урологічних захворювань, за допомогою аудіоконтента, за п. 1, яка 
відрізняється тим, що містить навушники пацієнта, оснащені джойстиками, які виконані з 
функціями активізації виклику на останній вхідний чи вихідний номер, перемикання музичних 
треків, регулювання рівня звуку.  
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