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ТИПИЗАЦИЯ РАЙОНОВ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ
В.Д. Шищук, А.В. Богданова, А.Г. Биденко, В.А. Бабич
Резюме. В статье проанализирована заболеваемость детей Сумской области на различные ортопедотравматологические патологии. Рассмотрены болезни нарушения осанки и сколиоз по возрастным группам. С помощью кластерного анализа проведена типизация административных районов региона по уровню заболеваемости
на ортопедо-травматологические патологии.
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THE TYPIFICATION OF THE SUMY REGION DISTRICTS BASED ON THE LEVEL OF THE
MORBIDITY OF CHILDREN’S POPULATION WITH ORTHOPEDIC AND
TRAUMATOLOGIC PATHOLOGY
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Abstract. The morbidity of children of the Sumy region at the level of various orthopedic and traumatologic pathology was analyzed in the paper. The diseases incidence of a violation of carriage and scoliosis based on age groups were
considered. Using the cluster analysis, a typification of the administrative districts of the region based on the level of morbidity in the orthopedic and traumatologic pathology were taken into account.
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Вступ. Географічні інформаційні системи
(ГІС) – це сучасні комп’ютерні технології, що
дозволяють поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо- та аерозображень земної поверхні) з інформацією статистичного типу (різноманітні табличні
дані, списки, економічні показники тощо). Під
ГІС також розуміють систему управління просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами, що забезпечує можливість використання,
збереження, редагування, аналізу та відображення географічних даних [2, 3]. Другий напрямок
розвитку ГІС – спільне і широке використання
даних визначення високоточного глобального
розташування (позиціонування) того чи іншого
об’єкта, отриманих за допомогою географічних
систем позиціонування (GPS) [2]. Ці системи уже
зараз набули широкого розповсюдження в морській навігації, повітроплаванні, геодезії, автоперевезеннях, туристичній галузі тощо. Застосування
ж обох напрямків (супутникової картографії та
супутникового позиціонування об’єктів) у сполученні утворює могутній інструмент високоточної, актуальної (аж до режиму реального часу),
постійно оновлюваної, об'єктивної і щільно насиченої територіальної інформації, яку можна використовувати практично скрізь [4, 6]. Створення
супутникової системи точної навігації та розробка фотографічних карт призвели до широкого
застосування навігаторів та приладів географічного позиціонування. Карти і поєднаний з ними
аналітичний інструмент (комп’ютерна програма)
створюють ГІС і можуть бути дуже корисними
для науково обґрунтованої обробки зібраних даних із визначеного місця [2, 4, 7].
У Чернівецькій області вперше ця технологія
використана з метою моделювання туристично –
рекреаційного комплексу засобами ГІС співробітниками Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича [6]. Соціальна інфраструктура регіону та рівень її розвитку сприяє розбудові об’єктів індустрії відпочинку і лікування.
Чернівецька область має значну кількість структурних компонентів рекреаційних ресурсів та є
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рекреаційним регіоном багатопрофільного літнього і зимового, гірськоспортивного, масового
пізнавально-оздоровчого відпочинку та бальнеологічного лікування.
Застосування ГІС є ефективним у різноманітних предметних областях, де важливі знання
про взаємне розташування та форму об’єктів у
просторі (екологія, сільське господарство, управління природними ресурсами, комунікації, містобудування тощо), у тому числі і в охороні здоров’я [5, 8]. Так, канадські аналітики медикодемографічних даних використовували картографічне програмне забезпечення, і дійшли висновку, що в охороні здоров’я воно є високоефективним [9].
Мета дослідження. Вивчити можливості та
перспективи застосування ГІС у охороні здоров’я
в Чернівецькій області.
Матеріал і методи. Для досягнення поставленої мети проаналізовано дані медикодемографічної статистики та результати власного
дослідження на основі анкетування неврологічної
служби Чернівецької області. Супутникові знімки та картографічні дані використовувалися з
відкритих Інтернет-джерел: пошукових систем
Яндекс та Google. Позиціонування точок земної
поверхні виконувалося за допомогою навігатора
iXtone GP35d та карт iGO 8.3 у градусах за кутовими показниками – північною широтою та східною довготою. Застосовано дескриптивний дизайн дослідження. Усі отримані дані формалізували та уводили в розроблену автоматизовану
базу даних. Статистичну обробку результатів
проводили за стандартними методами варіаційної
статистики [1] та кореляційного аналізу із використанням пакета комп’ютерних програм
Statistica 6.0 for Windows та QuattroPro 12.0 for
Windows. Вірогідність різниці оцінювали за критерієм Стьюдента – p<0,05.
Результати досліджень та їх обговорення.
Ми вивчили можливість практичного використання різних варіантів ГІС-аналізу з різним масштабом карт. Як перший приклад була взята поширеність неврологічних захворювань у дітей у

Рис. 1. Поширеність захворювань нервової системи у дітей по районах Чернівецької області (картосхема)
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Рис. 2. Просторовий розподіл випадків інвалідності при захворюваннях нервової системи у дітей (Глибоцький район)
(ландшафтна карта, Google)

Рис. 3. Розташування структурних одиниць швидкої медичної допомоги на території Чернівецької області

межах області. Табличні дані не є наочними, а
річні коливання показників перешкоджають виявленню закономірностей. У таких випадках графічні дані сприяють встановленню певних особливостей інформації. Для ГІС аналізу за одиницю
відображення було взято окремі райони області.
Показники поширеності за два роки усереднювалися і агломеровані дані наносилися на карту
області (рис.1). Графічні дані демонструють значну різницю між рівнинною сільськогосподарською частиною області та підгірною лісовою частиною. Така закономірність може бути пов’язана
із забрудненням ґрунтів та вод рівнинної частини
області пестицидами.
Інший масштаб було використано для аналізу частоти випадків інвалідності від неврологіч-

них захворювань. Ми проаналізували їх у межах
одного району – Глибоцького (рис.2). Просторовий розподіл нерівномірний, значно виділяються
окремі населені пункти, в яких кількість випадків
у декілька разів більша, ніж у сусідніх із ними
поселеннях. Розташовані ці пункти переважно в
низинній частині, вздовж річки Сирет та її приток. Формалізовані показники підтверджують
таку асоціацію – коефіцієнт кореляції Спірмена
між частотою випадків та їх ландшафтним розташуванням вказує на їх позитивний зв’язок
(R=0,53, p<0,05).
Виходячи з наявної зараз інформації і відслідковуючи сучасні тенденції розвитку геоінформаційних систем і технологій, можна говорити
про широкі можливості застосування їх у сфері
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охорони здоров’я, намітити деякі риси майбутніх
прикладних географічних інформаційних систем.
Поєднання можливостей ГІС, GPS та Інтернету
складає могутній напрямок розвитку просторової
інформації, нових технологій, раціонального планування медичної допомоги та медичних послуг.
Розвиток ГІС технологій у охороні здоров’я
тісно пов’язаний і з реформуванням галузі. Так, у
2013 році вступає у дію закон України “Про екстрену медичну допомогу”. У Чернівецькій області
буде проводитися перебудова системи екстреної
медичної допомоги зі створенням потужного диспетчерського центру та 29 нових пунктів швидкої
медичної допомоги. Вибір цих пунктів тісно пов’язаний із географічними координатами розподілу населення області, шляхами сполучення, часом, необхідним для забезпечення своєчасного
прибуття медичної бригади на виклик. Раціональний підхід у вирішенні цих питань можливий
тільки із застосуванням точних географічних
карт та елементів ГІС (рис. 3).
Необхідним елементом ефективного функціонування цього напрямку розглядається і впровадження GPS навігаторів на машинах швидкої
медичної допомоги. Це дасть можливість отримувати актуальні дані про знаходження кожного
автомобіля, а щоденна реєстрація маршрутів руху унеможливить відхилення з нецільовим використанням транспорту. З іншого боку, навігатори
полегшать роботу водіїв швидкої допомоги з прокладанням маршруту, знаходження відповідної
адреси пацієнта.
Таким чином, сучасні технології просторового аналізу на основі ГІС знаходять все більше
місця у впровадженні їх у практику охорони здоров’я.
Висновки
1. Сучасне комп’ютерне оснащення з доступом до мережі Інтернет дозволяє використовувати географічні інформаційні системи для просторового аналізу медико-статистичних даних.
2. Для ефективного аналізу необхідно забезпечити наявність персональних даних пацієнта
про його місце проживання.
3. Географічні інформаційні система створює розширені умови для вивчення впливу екологічних факторів на показники здоров’я населення.
4. Застосування ГІС технологій є важливим
елементом у реформуванні служби екстреної медичної допомоги.
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Перспективи подальших досліджень. Перспективним при подальших дослідженнях є проведення аналізу ефективності застосування ГІС
систем та обґрунтування механізму ухвалення
управлінських рішень на цій основі.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
И.Д. Шкробанец, Ю.Н. Нечитайло
Резюме. В статье рассмотрены возможности и пути применения в здравоохранении пространственного анализа медико-демографических показателей и современных географических информационных спутниковых технологий, базированных на Интернет-решениях.
Ключевые слова: пространственный анализ, географические информационные системы, неврологическая
патология, дети, экстренная медицинская помощь.
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