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ОЦІНЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ
З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Ряд тем практичних занять з предмету «Соціальна медицина та організація охорони
здоров’я» передбачає виконання завдань з розрахунку та оцінки статистичних показників,
що характеризують стан здоров’я населення та діяльність медичних закладів. Ситуаційні
задачі, що використовуються на таких заняттях на нашій кафедрі, містять вихідні дані,
що максимально наближені до реальних показників, або повністю їм відповідають. Це
дозволяє студентам не тільки засвоїти практичні навички щодо обчислення показників, але
й отримати уяву про реальну ситуацію, що склалася в близькому для них запорізькому
регіоні. Проте є проблема надання оцінки отриманим показникам. Загальновідомо, що
оцінка статистичних показників здійснюється у їх порівнянні із спеціальними шкалами,
нормами, нормативами, стандартами, середніми показниками країни,області, міста,
району, а також у динаміці з попередніми періодами, з даними літератури та ін.
Разом з тим, перелічені критерії, що використовуються на практиці, або значною
мірою застарілі, або не є предметом систематичного оновлення, або взагалі не
публікуються. Так, для оцінки демографічних показників (народжуваність, загальна
смертність, смертність немовлят) використовуються шкали МєрковаО.М. [2], Лісіцина
Ю.П. [4], для показників первинної та загальної захворюваності - шкала Гончарука Є.І.
[1], захворюваності з тимчасовою непрацездатністю – шкала Ноткіна Є.Л. [3].
Показники діяльності медичних закладів мають порівнюватись з нормами або
нормативами. Але і це є проблематичним, оскільки значна їх частина сформувалась іще в
радянські часи, впровадження сучасних нормативів проходить досить безсистемно, і це
значно ускладнює пошук потрібних показників. Багато показників, особливо специфічних,
наприклад таких, що характеризують стоматологічну допомогу, або лабораторну
діагностику, взагалі не спираються на нормативну базу, або критерії їх оцінки не
оприлюднюються. На наш погляд, означена проблема навіть виходить за межі потреб
учбового процесу. Її вирішення може бути також вельми корисним для роботи відповідних
структур державної та регіональних систем збору та аналізу медико-статистичної
інформації. Саме тому вважаємо за необхідне сформувати пакет критеріальних показників
для оцінки всього спектру показників здоров’я населення та діяльності медичних закладів,
що є предметом державної статистичної звітності.
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