ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується до впровадження
Шифр і назва НДР та терміни виконання: 
ЦФ.393 “Вивчити причинно-наслідкові зв'язки динаміки захворюваності, хворобливості, смертності та деяких інших показників розповсюдженості туберкульозу в Україні, розробити 10‑річний науково-обгрунтований прогноз й шляхи впливу на цю недугу. Розробити нові методи ранньої діагностики і профілактики туберкульозу та основні напрямки перспективних наукових досліджень у фтизіатрії”, 1994—1997 рр.
Назва наукової рекомендації - Комп'ютерна програма “Десятирічний прогноз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні”
Анотація
Суть нововведення, яке рекомендується для впровадження, полягає в тому, що прогнозування епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні, зокрема прогнозних показників захворюваності, хворобливості та смертності, впродовж майбутніх 10 років здійснюється за різних соціально-економічних умов у державі, наприклад, за таких же умов, при поліпшенні їх та погіршенні.
Програма працює в діалоговому режимі. Оператор здійснює вибір прогнозу, зокрема конкретного показника при передбачуваних умовах, потім вводить відомі йому вибрані показники за певну кількість років підряд. Після цього здійснюється вивчення соціально-економічних умов, а саме причинно-наслідкових зв'язків кореляційним методом. Із сукупності коефіцієнтів кореляції програма формує поправочний коефіцієнт для обчислення прогнозних величин. Далі на основі минулих показників і введених причинно-наслідкових факторів програма видає прогнозні показники на майбутні 10 років підряд із середньоквадратним відхиленням від середньопрогнозного показника. Ці цифрові величини виводяться на екран і за бажанням оператора можуть бути віддруковані на принтері чи побудована гістограма, графік та діаграма.
Зазначена система функціонує під управлінням операційної системи MS DOS версії не нижче 3.3 в середовищі qBasic.
З допомогою програми проведені обчислення прогнозних показників з туберкульозу (захворюваність, хворобливість і смертність) у всіх адміністративних територіях України та середньоукраїнські показники. Щодо моделювання прогнозу на минулі роки, то прогнозні показники вкладаються у межах середньоквадратного відхилення, яке видає програма.
Показання для застосування - прогнозування захворюваності, хворобливості та смертності від туберкульозу і складання на цих засадах програм протитуберкульозних заходів, планів діяльності та реорганізації протитуберкульозної служби у державі та окремих її адміністративних територіях.
Нововведення пройшло апробацію у відділенні епідеміологічних та організаційних проблем фтизіопульмонології Інституту фтизіатрії
і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України.
Перелік необхідного обладнання: ПЕОМ сумісна з IBM PC XT/AT; дисковод для жорсткого диска об'ємом не менше 40 Мбайт; оперативна пам'ять не менше 640 Кбайт; принтер; дискета із програмним продуктом.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: реалізація програмного продукту та навчання користування ним.
Установа-розробник, адреса, реквізити. Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, 252000, м.Київ, МСП‑650, узвіз Протасів яр,7, р/р № 120344 Оперу НБУ по м. Києву та обл., МФО 321024.
Прізвище, ім'я та по-батькові авторів-розробників:
Мельник Василь Михайлович,
Антоненко Лариса Федорівна.
Відповідальний за впровадження – Мельник В.М. Контактний телефон - 277‑21‑18.
Висновок Вченої ради інституту.
Нововведення є результатом виконання науково-дослідної роботи, має велике практичне значення. Застосування розробленого програмного продукту дозволяє прогнозувати захворюваність, хворобливість та смертність від туберкульозу, яке може бути використане для складання програм протитуберкульозних заходів, планів діяльності та реорганізації протитуберкульозної служби у державі та окремих її адміністративних територіях.
Нововведення може бути впроваджено шляхом реалізації дискет із програмним продуктом, знайомства з ним на курсах інформації та стажування. Рекомендується для впровадження в протитуберкульозних та загальнопрофільних установах практичної охорони здоров'я.


