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ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЮ ПЕРВИННОЇ 
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Резюме
Мета дослідження: розробити нові підходи до аналізу пер-

винної інвалідності внаслідок хвороб органів дихання.
Матеріал і методи. В роботі представлено аналіз статистичних 

даних захворюваності, розповсюдженості та інвалідності внаслідок 
хвороб органів дихання за 2003–2012 роки. В основу розробленої 
інформаційної технології аналізу динаміки інвалідності закладені 
адаптивні методи короткотривалого прогнозування.

Результати і обговорення. За допомогою розробленої інфор-
маційної технології дана оцінка динаміки первинної інвалідності 
внаслідок хвороб органів дихання за тривалий проміжок часу, 
встановлені головні тенденції її змін, визначені регіони з високим 
ризиком зростання, розраховані крапельний та інтервальний 
прогнози цього показника за цим класом хвороб у розрізі 
адміністративних територій України, запропонований підхід 
щодо оцінки «прихованої» інвалідності. Вказано на необхідність 
розробки нового методологічного підходу до аналізу захворюва-
ності, розповсюдженості і інвалідності як дорослого, так і працез-
датного населення України, який дозволив би не лише оцінювати 
процент змін цих показників по відношенню до минулого року, 
відносний ризик їх зростання, але й прогнозувати можливі тен-
денції іх змін на короткий або більш тривалий строк, який в 
подальшому надасть можливість розробити цілеспрямовані захо-
ди щодо попередження негативних тенденцій їх росту.

Висновки. Розробка і впровадження інформаційних техноло-
гій в систему охорони здоров’я забезпечить перехід від спостере-
ження за розрізненими показниками захворюваності і інвалідності 
до активного моніторингу; буде сприяти покращанню здоров’я 
населення України за результатами дії прогресивних управлінсь-
ких заходів з метою покращання показників здоров’я населення.

Ключові слова: хвороби органів дихання, статистика, 
захворюваність, інвалідність.
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Abstract
The aim was to develop the new approaches to the analysis of 

primary disability due to respiratory diseases. 
Materials and methods. The analysis of statistical data of mor-

bidity, prevalence and disability due to respiratory diseases for 
2003–2012 years was presented. The adaptive methods of short-
term prognostication were used as a basis of the computing tech-
nology for current analysis.

Results and discussion. Using our technology we estimated a 
dynamics of long-term primary disability due to respiratory dis-
eases, revealed the leading tendencies of its changes, determined 
the regions of high risk, calculated a point and interval prognoses 
of this index in different administrative territories of Ukraine and 
offered the approach for estimation of the "hidden" disability. It is 
indicated the necessity of development of the new methodologi-
cal approach to the analysis of morbidity, prevalence and disability 
of adults and capable of working population of Ukraine, allowing 
not only to estimate the percent of changes of these indexes in 
relation to the last year and relative risk of its increase, but also to 
forecast the possible tendencies for short and long time periods. 
This method would give the possibility to develop purposeful 
measures for prevention of negative tendencies in future.

Conclusion. Development and introduction of information 
technologies in the system of health care would provide a transi-
tion from a supervision on the separate indexes of morbidity and 
disability to the active monitoring and improvement the health of 
Ukrainian population by means of progressive administrative 
actions.
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Общий уровень первичной инвалидности взрослого 
и трудоспособного населения Украины вследствие забо-
леваний органов дыхания в период с 2010 по 2011 и 
2012 гг. демонстрирует тенденцию к снижению: 1,3; 1,3; 
1,2 на 10 тысяч взрослого и 1,6; 1,5; 1,4 на 10 тысяч насе-
ления трудоспособного возраста, соответственно. Это 
может быть обусловлено включением в диагностичес-

кий и реабилитационный процесс усовершенствован-
ных методик диагностики функциональных нарушений 
при легочной патологии, соблюдением современных 
стандартов обследования и лечения больных с приме-
нением препаратов, которые способны улучшать дли-
тельный прогноз заболевания, а также объективизаци-
ей подходов к определению степени ограничений жиз-
недеятельности данной категории больных. Однако 
статистические данные инвалидности до сих пор анали-


