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Суть впровадження: ефективна методика аншпзу епщеличних 
даних про шфекцшну захворювашсть для 
оцшки фактор1в ризику шфекцш з 
множинними шляхами передач!. 

Пропонуеться для впровадження в закладах охорони здоров'я 
(обласних, мюьких, районних) ешдемюлопчного профшю, в практику 
роботи санггарно-ешдемюлопчно1 служби методика анал1зу ешде-
\пчних даних про шфекцшну захворювашсть для оцшки фактор1в 
ризику шфекцш з множинними шляхами 

В даний час стае все бшьш актуальним коректне застосування 
статистичних методi в i науковий пщхщ до проведения ешдемь 
олог1чних досл1джень. Це пов'язано з розвитком концепци i практики 
доказово'1 медицини, а також з шдвищенням вимог до якосп дослщ-
жень. На сьогодншшш день вщом1 статистичш та експертш методи 
виявлення фак-ropiB ризику шфекцш, але вщсутш ефективш методики 
та програмн1 засоби виявлення та оцшки фактор1в ризику шфекцш з 
множинними шляхами передач!. Тому розширення арсеналу методик та 
комп'ютерних засоб1в анашзу ешдемюлопчних даних про шфекцшну 
захворювашсть для оцшки фактор1в ризику шфекцш з множинними 
шляхами передач! е актуальною задачею ешдемюлогп. 

Нами розроблено методику та комп'ютерш засоби анализу 
ешдемюлопчних даних про шфекцшну захворювашсть для оцшки 
фактор1в ризику шфекцш з множинними шляхами передач!. 

Ефективнють методики розрахунку доказана на гидстав) проведения 
обчислювальних експериметпв та досл1джень на приклад! виявлення 
сучасних особливостей епщем1чного процесу в1русного гепатиту В 
(ВГВ) i оцшки фактор1в ризику заражения ВГВ р1зних груп населения. 

Ана1нз шфекцшноТ захворюваност1 передбачае визначення 
кшькюних характеристик динамки ешдем1чного процесу, тенденшю 
зростання, зниження або стабшз'аци захворюваносп, виявлення 
причинних факторi в ешдем1чного процесу, на конкретних територ1ях, в 
конкретний перюд часу та для р1зних груп населения. Проведения 
оперативного i ретроспективного анал1зу шфекщйно! захворюваносп 
населения вимагае його штенсифжаци за допомогою автоматизованоУ 
системи, заснованоУ на впровадженш комп'ютерного програмного 
забезпечення. Розроблена методика дозволяе проводите дослщження 
шфекцшноУ захворюваносп за факторами ризику з використанням 
статистичних метод i в, а програмне забезпечення - проводити 
розрахунки з меншими часовими затратами, i е простими в 
використанш. Для доказу адекватное™ методики проведено розрахунки 



критерш AOCTOBipHOCTi (а саме критер1ю Стьюдента), а також 
використано таблицю стандартних коефпцетчв кореляцн. 

Розроблена методика полягае в послщовному проведенш наступних 
кроюв: 1 — завантаження вихщних даних; 2 - розрахунок коефвдеетпв 
значущост! фактор1в ризику за методами квадрата (метод ГПрсона) i 
ранг1в (метод Сшрмена); 3 - розрахунок критерпв достов1рност1 
значущост! фактор1в ризику; 4 - побудування та анал1з кореляцшного 
портрету, що вщображуе вплив фактор1в ризику на р1вень 
захворюваностц 5 - оцшка пстограм розподшу багатор1чних 
показншав захворюваност! за вшовими трупами; 6 - оцшка 
коефаденпв регресшно! модел1 для виявлення абсолютно)' величини, на 
яку в середньому змшюеться захворювашсть при 3Mini величин 
фактор i в ризику; 7 - анал1з д1аграм сезонности 8 - розробка 
рекомендацш та висновьав. 

На шдстав! представлено!' методики було розроблено nporpaMHi 
засоби, що дозволяють спещалюту-ешдемюлогу в д1алоговому 
автоматизованому режим! здшснювати наведен! вище розрахунки. 

Вхщш даш: кшьюсш абсолюта! показники захворюваност! на 
гепатит В, кшьюсш, або процента! показники захворюваност! за 
передбачуваними шляхами !нф!кування, кшьюсш показники 
позитивних результат!в обстежень на наявшсть шфекщТ, к!льк!сн! 
показники вакцинованих, а також юльюсть населения за вжовими 
трупами. Bci показники бажано мати мппмум за 10 рок!в, стушнь 
дискретизацп - щомюячна або щор1чна. Дан! повинн! бути згруповаш в 
файли табличного процесору Excel у таблиц! певного формату. 

Вихщш дан!: коефвденти значущост! фактор!в ризику та критерн 
достов!рност!, граф!чш дан! - пстограми розпод!лу багатор!чних 
показник!в захворюваност! за b i k o b h m h трупами, коефвденти 
регресшно!' модел!, кореляц!йний портрет впливу фактор!в ризику на 
р!вень захворюваност!, д!аграми сезонност!. 

Теоретичною основою розроблено'! методики анал!зу даних для 
оцшки фактор!в ризику е те, що при шфекщях з множинними шляхами 
передач! провщну роль в конкретних умовах територп та часу грають 
тшьки деяк! з них, що потр1бно ураховувати при оргашзацп i 
проведенн! еп!дем!олог!чното нагляду та контролю, розробщ 
рац!ональних, ефективних i економ!чно виправданих проф!лактичних 
заход!в для конкретних адмЫстративних територш. 

Висновок: Оптим!зац!я анал1зу еп!дем!олог!чннх даних про 
захворюван!сть населения та правильнють оцшки фактор!в ризику 
виникнення шфекцш з множинними шляхами передач! з визначенням 
провщних з них досягаегься вибором даних про етдем1чний процес 
для розроблено!' методики i обумовлено методами математично'! 



статистики, кореляцшиого анашзу, регресшного анашзу, методами 
проведения : обчислювальних експеримент!в, що забезпечило 
ефектившсть методики з визначення наявносп, сил и i характеру 
залежност! захворюваност1 вщ певно1 причини (фактор1в), також 
визначати вплив дослщжувашм причини (умов, заход1в та iH.) на р1вень 
захворюваност1. 
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Шановний колего ! 

1нформашйний лист е основним засобом науковоУ комушкацп шновацшних процеслв 
у галузк BiH зручний для використання, позбавлений шформацжного шуму, 
м1стить тшьки ту шформашю, що мае прикладний 3MICT. "Укрмедпатентшформ" 

рекомендуе ширше використовувати цей 3aci6 комушкацп, видання його 
не вимагае значних к о и т в . 

До вщома головних (штатних та позаштатних) cneuianicriB 
Управлшь охорони здоров'я обласних (мюьких) держадмшюгращй 

вщповщальних за реал1защю шноващйних процеЫв 
в обласному (MicbKOMy) perioni! 

1нформацшш листи, т о видаються та розповсюджуються 
Центром "Укрмедпатентшформ" МОЗ УкраТни дозволясться 
кошювати в необхщжй ю л ь к о с п з метою забезпечення потреб 

профкпышх спешал1ст1в ТМО ( Р М О ) . 

"Укрмедпатентшформ" 


