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НЕОБХІДНЕ пояснення визначення предмета медичної статистики в госпі-
тальній епідеміології. По-перше, кількісна сторона характеризує розміри, обся-
ги, кількісні співвідношення, темпи розвитку, поширення, повторюваність у часі 
й у просторі об’єктивно існуючих медико-біологічних явищ і процесів. Це одна з 
головних ознак предмета медичної статистики в госпітальній епідеміології.

По-друге, медична статистика вивчає масові медико-біологічні явища ВЛІ се-
ред пацієнтів та медичного персоналу й епідемічній процес, тому що статистичні 
закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності 
(закон великих чисел), тобто статистична сукупність має бути репрезентативною.

Статистична сукупність — це велика кількість окремих медико-біологічних 
явищ (ВЛІ), елементів, об’єднаних єдиною якісною основою, умовами розвитку, 
загальною ознакою (госпіталізованих, новонароджених, прооперованих пацієн-
тів, кількість випадків захворювань на ВЛІ тощо). Кожне медико-біологічне яви-
ще (ВЛІ), елемент сукупності називається одиницею сукупності (кожен пацієнт, 
заклад охорони здоров’я, відділення та ін.).
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Медична статистика в госпітальній епідеміології вивчає 
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місця й часу

PUMZ_10_17.indd   46 20.09.2017   13:45:37



Практика управління медичним закладом № 10/2017 47www.med-info.net.ua

МЕДИЧНА СТАТИСТИКА

Статистична закономірність — це повторюваність, послідовність, порядок у 
медико-біологічних явищах, що реєструються у закладах охорони здоров’я. Вони 
виявляється тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності.

Статистичний показник — це поняття, категорія, за допомогою якої статисти-
ка виражає розмір досліджуваних медико-біологічних явищ (ВЛІ) та існуючі між 
ними відношення, зв’язки. Вони завжди вказують на те, до якого місця і часу на-
лежать медико-біологічні явища (ВЛІ), у яких одиницях вони виражені.

Методи статистичних досліджень — це сукупність прийомів і засобів, що вико-
ристовуються для збирання, обробки та аналізу інформації. До основних методів 
належать: метод масових спостережень, групувань, відносних, середніх величин, 
графічний, індексний, кореляційний.

Методи медичної статистики в госпітальній епідеміології пов’язані з етапами 
статистичного дослідження: статистичне спостереження; зведення та групування 
даних спостереження; обчислення узагальнюючих показників та їх аналіз. Щоб 
правильно і своєчасно впливати на епідемічний процес, що відбувається у за-
кладах охорони здоров’я, необхідно мати об’єктивну і вичерпну інформацію про 
розвиток і тенденції цих процесів.

Державний облік захворюваності ВЛІ — це планомірно організована система 
реєстрації, підрахунку, систематизації, контролю медико-біологічних явищ (інфек-
ційної патології), що пов’язано з наданням медичної (лікувальної і/або діагностич-
ної) допомоги пацієнтові. Облік є головним джерелом інформації.

Медична статистика в госпітальній епідеміології, як галузь статистики, вивчає 
кількісну сторону масових медико-біологічних явищ і в своїх показниках відобра-
жає епідемічний процес ВЛІ. Знання методів середньо-статистичного вимірювання 
складних медико-біологічних явищ у закладах охорони здоров’я є невід’ємним еле-
ментом підготовки висококваліфікованих спеціалістів з госпітальної епідеміології.

Епідеміологічний аналіз захворюваності ВЛІ є одним із важливих розділів діяльнос-
ті спеціалістів з інфекційного контролю лікувально-профілактичних закладів (далі — 
ЛПЗ) та лікаря-епідеміолога СЕС, який неможливий без використання статистичних 
методів досліджень для отримання характеристики епідемічного процесу (далі — ЕП).

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИМИ  
ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ  ІНФЕКЦІЯМИ

Епідемічний процес — це безперервний процес взаємодії мікро- та макро-
організму на популяційному рівні, який виявляється поширенням специфічних 
інфекційних станів серед людей (хвороба й носійство) і забезпечує збереження 
збудника в природі як біологічного виду (Л. В. Громашевський). Іншими словами, 
ЕП називають процес виникнення та поширення серед населення (в госпіталь-
ній епідеміології — серед пацієнтів та співробітників закладів охорони здоров’я ) 
інфекційних хвороб.
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У формуванні ЕП є певні закономірності. Вони були обґрунтовані Л. В. Гро-
машевським як основний закон епідеміології, згідно з яким ЕП виникає і підтри-
мується тільки за умов постійної взаємодії трьох основних рушійних сил (або ла-
нок) — джерела збудника інфекції, механізму передачі та сприятливого до даної 
інфекції організму.

Зазначені елементи тісно пов’язані між собою і забезпечують безперервність 
ЕП. При усуненні хоча б однієї з ланок ЕП припиняється. Цей закон став осно-
вною методологічною базою для розробки сучасної системи профілактики ін-
фекційних хвороб.

Основним методологічним інструментом для отримання характеристики ЕП 
щодо ВЛІ є епідеміологічний нагляд (далі — ЕН), який представляє систему оцінки 
динаміки розвитку ЕП в просторі, часі та серед визначених груп населення з метою 
планування та своєчасного проведення науково обґрунтованих заходів, спрямо-
ваних на попередження та зниження частоти післяопераційних гнійно-запальних 
інфекцій, оцінки ефективності їх проведення, а також епідеміологічного прогнозу.

За визначенням групи експертів ВООЗ, епідеміологічний нагляд — це епідемі-
ологічне дослідження хвороби як динамічного процесу, що охоплює не лише еко-
логію збудника, а й весь складний механізм, що визначає поширеність інфекції. ЕН 
за ВЛІ має виключне значення, особливо для визначення тенденцій розвитку ЕП.

Система ЕН за гнійно-запальними ВЛІ — це упорядкована діяльність ЛПЗ з 
управління протиепідемічною системою, що здійснюється на підставі теоретич-
них, методичних та організаційних принципів сучасної епідеміології шляхом ди-
намічної оцінки епідемічної ситуації, прийняття на цій підставі рішень, їх оформ-
лення, формулювання завдань виконавцям та контролю за реалізацією прийня-
тих рішень з метою запобігання виникнення та поширення ВЛІ.

Із сучасних позицій цілісна система ЕН складається з трьох взаємопов’язаних 
функціональних підсистем: інформаційної, діагностичної (аналітично-діагностич-
ної) та управлінської (організаційно-виконавчої).

Інформаційна підсистема — основний елемент ЕН, яка забезпечує отриман-
ня даних щодо епідемічної ситуації. Методологією вивчення основних виявів ЕП, 
причин і умов його розвитку є аналітична діагностична підсистема. Враховуючи 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

За визначенням групи експертів ВООЗ, епідеміологічний нагляд — це епідемі-
ологічне дослідження хвороби як динамічного процесу, що охоплює не лише 
екологію збудника, а й весь складний механізм, що визначає поширеність ін-
фекції
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кінцеву мету ЕН, надзвичайно важливим його елементом є організаційно-вико-
навча підсистема.

Основним завданням інформаційної підсистеми ЕН за ВЛІ є розробка систем-
но-диференційованого підходу для одержання повної інформації щодо тенден-
цій, основних проявів, рушійних сил ЕП, що необхідно для проведення якісного 
епідеміологічного аналізу.

Важливість системного підходу диктується багатогранністю ЕП у стаціонарах, 
що, в свою чергу, зумовлено такими факторами: 

 �різноманітністю клінічних проявів ВЛІ; 
 �поширеністю носійства збудників інфекції серед медичного персоналу та 
пацієнтів; 
 �численною кількістю факторів передачі інфекції; 
 �наявністю ендогенного та екзогенного шляхів інфікування; 
 � тривалістю збереження в об’єктах внутрішнього середовища стаціонару мі-
кроорганізмів; 
 �залежністю ЕП від значної кількості факторів, що характеризують популя-
цію збудника і джерела (резервуару) інфекції та постійно змінюються у часі 
й просторі, з урахуванням впливу на процес взаємодії ендогенних та екзо-
генних факторів тощо.

Нині цілком очевидною є необхідність застосування спеціалізованих 
комп’ютерних програм для забезпечення збору й обробки даних моніторингу за 
циркуляцією та формуванням резистентних до антимікробних препаратів госпі-
тальних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів (далі — УПМ), створення єди-
ної інформаційної системи, орієнтованої на системи ЕН для отримання стандар-
тизованих для порівняння даних, забезпечення обміну інформацією щодо антибі-
отикорезистентності госпітальних штамів мікроорганізмів, етіологічного спектру 
захворюваності ВЛІ та носійства госпітальних штамів S.aureus тощо.

В інформаційній підсистемі ЕН за ВЛІ доцільно виділити діагностично значи-
мі інформаційні потоки. Перший потік характеризує ЕП як результат взаємодії 
збудника і сприятливого організму. Цей потік несе інформацію щодо проявів ЕП 
ВЛІ на популяційному й організменому рівні, сприйнятливості хірургічних хворих 
та біологічних властивостей популяції збудника інфекції. Другий потік містить ін-
формацію про фактори внутрішнього середовища стаціонару, що впливають на 
активність перебігу ЕП у закладі охорони здоров’я.

Основним методологічним інструментом аналітично-діагностичної підсистеми є 
оперативний та ретроспективний аналіз, що виконує відповідно тактичні та страте-
гічні завдання. У цій підсистемі необхідне використання спеціальних комп’ютерних 
програм, методичною основою яких є алгоритми як загальновідомих в епідеміоло-
гічному аналізі статистичних показників (тенденція, фонова захворюваність, коре-
ляційний аналіз, визначення відділень та пацієнтів груп ризику, часу ризику тощо), 
так і специфічних методичних підходів (оцінка епідемічної ситуації за комплексом 
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показників, контроль якості мікробіологічного моніторингу та дослідження біологіч-
ного матеріалу від хворих з ВЛІ тощо). Зазначене дасть змогу суттєво оптимізувати 
виконання завдань під час здійснення епідеміологічного аналізу.

На підставі даних оперативного та ретроспективного аналізу при використанні 
спеціальних комп’ютерних програм можна моделювати закономірності розвитку 
ЕП в майбутньому. Однак різноманітність клінічних проявів ВЛІ, постійні зміни біо-
логічних властивостей УПМ — збудників цих інфекцій, зокрема резистентність 
до антимікробних препаратів та дезінфектантів, а також їх циркуляція серед ме-
дичного персоналу та об’єктів внутрішнього середовища стаціонару зменшують 
значення перспективного аналізу в системі ЕН за ВЛІ.

Для підвищення його дієвості особливу актуальність нині набувають дослі-
дження, спрямовані на пошук заходів, спрямованих на запобігання формування 
та циркуляції у стаціонарі госпітальних штамів УПМ та попередження виникнен-
ня спалахів.

Основними завданнями організаційно-виконавчої підсистеми ЕН за ВЛІ є 
наукове обґрунтування (на підставі встановленого епідеміологічного діагнозу) і 
здійснення адекватної до епідемічної ситуації програми профілактичних та проти-
епідемічних заходів з можливістю розв’язання актуальних проблем, пов’язаних 
із конкретними факторами ризику у стаціонарі.

Однією із функцій організаційно-виконавчої підсистеми ЕН є оцінка ефек-
тивності впроваджених заходів, спрямованих на зниження частоти виникнення 
та поширення ВЛІ (виправдання прогнозів, використання методів мікробіологіч-
ного моніторингу, застосування антибіотиків для профілактики захворювань та 
дезінфектантів тощо). 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Основними завданнями організаційно-виконавчої підсистеми ЕН за ВЛІ є нау-
кове обґрунтування (на підставі встановленого епідеміологічного діагнозу) і 
здійснення адекватної до епідемічної ситуації програми профілактичних та 
проти епідемічних заходів з можливістю розв’язання актуальних проблем, 
пов’язаних із конкретними факторами ризику у стаціонарі
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