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HAIGUSE HAIGUSE 
ESINEMISSAGEDUSE ESINEMISSAGEDUSE 

MÕÕTMINE MÕÕTMINE 
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HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE 
MÕÕTMINEMÕÕTMINE

TeemadTeemad::
Milleks ja mida mõõta?Milleks ja mida mõõta?
Haiguse leviku profiilidHaiguse leviku profiilid
LevimusLevimus
HaigestumusHaigestumus (risk, (risk, kordajakordaja))
TeisedTeised nnääitajaditajad
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HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE 
MÕÕTMINEMÕÕTMINE

Mida mõõta?Mida mõõta?
–– Haigestumine ja suremusHaigestumine ja suremus on kaks on kaks 

peamist speamist süündmust, mille kohta ndmust, mille kohta 
sagedusnsagedusnääitajaid kalkuleeritakseitajaid kalkuleeritakse

–– Muud huvipakkuvad sMuud huvipakkuvad süündmused ndmused 
populatsioonidespopulatsioonides

NakatumineNakatumine
PraakiminePraakimine
EllujEllujäääämine (karjas pmine (karjas püüsimine, simine, elulemuselulemus))
Tiinus, sTiinus, süünnid jms. nnid jms. 
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HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE 
MÕÕTMINEMÕÕTMINE

Mida mõõta?Mida mõõta?
–– Haiguste riskitegurite (determinantide) Haiguste riskitegurite (determinantide) 

““esinemissagedusesinemissagedus””
ehk eksponeerituse sagedus populatsioonisehk eksponeerituse sagedus populatsioonis

–– NNääit: it: 
Suitsetajate sagedus populatsioonisSuitsetajate sagedus populatsioonis
ÜÜlekaalulisuse sageduslekaalulisuse sagedus
Reisivate isendite sagedusReisivate isendite sagedus
Teatud pidamissTeatud pidamissüüsteemi sagedus steemi sagedus 
põllumajandusloomadel põllumajandusloomadel 

55

HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE 
MÕÕTMINEMÕÕTMINE

Milleks mõõta?Milleks mõõta?
–– Haiguse sageduse mõõtmine on aluseks Haiguse sageduse mõõtmine on aluseks 

kõikidele epidemioloogilistele tegevustelekõikidele epidemioloogilistele tegevustele
Haiguste seire, monitooring ja jHaiguste seire, monitooring ja jäärelevalverelevalve
Epidemioloogilised uurimised Epidemioloogilised uurimised –– vaatlusuuringudvaatlusuuringud

–– Põhjus tagajPõhjus tagajäärg seoste selgitaminerg seoste selgitamine

PuhanguPuhangu--uuringuduuringud

66

HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE 
MÕÕTMINEMÕÕTMINE

Haiguse sagedusenHaiguse sagedusenääitajate kasutamineitajate kasutamine
–– Oluline haigust iseloomustav parameeterOluline haigust iseloomustav parameeter

Nakkushaiguse leviku iseloom (profiil)Nakkushaiguse leviku iseloom (profiil)
–– Kergestilevivad nakkushaigusedKergestilevivad nakkushaigused
–– Aeglased infektsioonid Aeglased infektsioonid 
–– Harvaesinevad haigusedHarvaesinevad haigused

–– Vaatlusuuringutes haiguse põhjuslikkuse Vaatlusuuringutes haiguse põhjuslikkuse 
selgitamineselgitamine

–– Tervishoiu planeerimine, riskihindamineTervishoiu planeerimine, riskihindamine
–– Diagnostilise testi ennustusvDiagnostilise testi ennustusväääärtusrtus
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Haiguse leviku profiilidHaiguse leviku profiilid––
Epideemia Epideemia 

Definitsioon:Definitsioon:
EksponentsiaalneEksponentsiaalne areng haigestunute arvus areng haigestunute arvus 
ajaajaüühiku kohtahiku kohta

NNääide: Gripi tõttu haiglasse toodud inimeste arv ide: Gripi tõttu haiglasse toodud inimeste arv 
ppääevas: 12, 24, 48, evas: 12, 24, 48, ……, 384 , 384 -- jne.jne.

võivõi

Haigestumine, mis Haigestumine, mis üületab mingi eeldatava letab mingi eeldatava 
tasemetaseme

88

HaiguskõverHaiguskõver –– epideepideeemimiaa
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Haiguskõver Haiguskõver –– epideepideeemimiaa
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Haiguskõver Haiguskõver –– epideepideeemimiaa
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HaiguskõverHaiguskõver –– endeendeeemimiaa
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HaiguskõverHaiguskõver –– sporaadilinesporaadiline
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Haiguskõver Haiguskõver ––
spontaannespontaanne
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Kuidas me mõõdame Kuidas me mõõdame 
haiguse esinemisthaiguse esinemist??

1515

Haigusjuhu definitsioonHaigusjuhu definitsioon

Kriteeriumid, mille alusel isend Kriteeriumid, mille alusel isend 
loetakse haigeks (haigusjuhuks)loetakse haigeks (haigusjuhuks)

Haigusjuhu definitsiooni komponendid:Haigusjuhu definitsiooni komponendid:
1)1) seisundi kirjeldusseisundi kirjeldus

–– ssüümptomid ja/või laboruuringute tulemusedmptomid ja/või laboruuringute tulemused
2) 2) eksponeeringueksponeeringu periood või haiguse tekkimise periood või haiguse tekkimise 

perioodperiood
3) 3) asjakohsedasjakohsed geograafilised tegurid geograafilised tegurid 

nnääit asukoht, reisimine,it asukoht, reisimine,
4) asjakohased peremehe tegurid4) asjakohased peremehe tegurid

vanus, liik, tõug, sugu jne.vanus, liik, tõug, sugu jne.
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Matemaatilised vahendid
• absoluutarvud
• proportsioonid
• suhtarvud (ratio, odds)
• kordajad (rate)

Haiguse esinemise Haiguse esinemise 
mõõtminemõõtmine

1717

28002800800800Haigusesse Haigusesse 
nakatunute arvnakatunute arv

TallinnTallinnTartuTartu

Millises piirkonnas on enam nakatunud indiviide?

Milline piirkond on raskemini tabandunud?

1. Absoluutarvud (loendused)

Haiguse esinemise Haiguse esinemise 
mõõtminemõõtmine

1818

400000400000100000100000KoguarvKoguarv

28002800800800Nakatunute arvNakatunute arv
TallinnTallinnTartuTartu

Milline piirkond on enam tabandunud?

2. Proportsioon (kui suur osa üldkogumist)

Haiguse esinemise Haiguse esinemise 
mõõtminemõõtmine
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3. Suhtarv (ingl. k. ratio, odds)- väljendab 
haigete isendite ja tervete isendite suhet: 

a/b

Näide: Veisekarja uuriti veiste leukoosi 
viiruse leviku suhtes. 40 looma 200 uuritust 
osutus seropositiivseks.

Nakatunute ja nakatumata isendite suhe:
40/160

Haiguse esinemise Haiguse esinemise 
mõõtminemõõtmine

2020

4. Kordajad (ingl. k. rate) - suhtarv, mille 
nimetajaks on populatsiooni ohustatuse aeg
väljendatuna loom-ajaühikutes. 

Näit: 100-pealine koerakasvandus. 
Kolme kuu vältel, registreeritakse 30 haigusjuhtu. Haigestestumuskordaja
leidmiseks tuleb leida populatsiooni ohustatuse aeg:

30 juhtu 30        
-------------------------- = ---------- = 0.1 juhtu/koer-kuu kohta
100 koera x 3 kuud 100 x 3

Haiguse esinemise Haiguse esinemise 
mõõtminemõõtmine

2121

Kordajad (ingl. k. rate)

Märkus: Mõistet kasutatakse ka üldmõistena haiguse 
esinemissageduse näitajate tähistamiseks.

Meie käsiraamatus kasutatud üldmõistena “määr” ja 
“kordaja” vaid spetsiifilises tähenduses.

Haiguse esinemise Haiguse esinemise 
mõõtminemõõtmine
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HaiguseHaiguse esinemissageduseesinemissageduse
nnääitajaditajad -- mmääääradrad

LevimusLevimus
HaigestumusHaigestumus

haigestumusriskhaigestumusrisk
haigestumuskordajahaigestumuskordaja

2323

HaiguseHaiguse esinemissageduseesinemissageduse
nnääitajaditajad -- mmääääradrad

LevimusLevimus
Definitsioon:Definitsioon:

Levimus (Levimus (prevalenceprevalence -- P) on haigestunud P) on haigestunud 
indiviidide osakaal populatsioonis antud indiviidide osakaal populatsioonis antud 
ajahetkel:ajahetkel:

VVäääärtused vahemikus 0rtused vahemikus 0--1 või 0%1 või 0%--100%100%

Olemasolevad juhud ajahetkel
Populatsiooni isendite koguarv samal ajahetkel P = 

2424

Karakteristikud:Karakteristikud:
Nt. foto kõnealusest haigusest Nt. foto kõnealusest haigusest antud antud 
ajahetkelajahetkel
Hõlmab haigusjuhtusid, mis eksisteerisid Hõlmab haigusjuhtusid, mis eksisteerisid 
populatsioonis vaatluse lpopulatsioonis vaatluse lääbiviimise ajalbiviimise ajal
Haiguse staatiline mõõtHaiguse staatiline mõõt
Proportsioon: ulatub 0 kuni 1 või 0% kuni Proportsioon: ulatub 0 kuni 1 või 0% kuni 
100%100%
On oluline probleemi ulatuse hindamiseksOn oluline probleemi ulatuse hindamiseks

LevimusLevimus
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Levimusega kaasnevad probleemid:Levimusega kaasnevad probleemid:
Ajas toimuvaid protsesse on raske mAjas toimuvaid protsesse on raske määääratledaratleda

Kaasatakse ainult nn. aktiivsed juhud (st. saab Kaasatakse ainult nn. aktiivsed juhud (st. saab 
diagnoosida) ja uurimise ajal elus olevad haiged diagnoosida) ja uurimise ajal elus olevad haiged 
isendidisendid

Võib alahinnata lVõib alahinnata lüühikese kestusega või kiire hikese kestusega või kiire 
suremusega haiguste esinemistsuremusega haiguste esinemist

Võib alahinnata haiguse esinemist kui haiged loomad Võib alahinnata haiguse esinemist kui haiged loomad 
eemaldatakse populatsioonisteemaldatakse populatsioonist

Võib Võib üüle hinnata pika kestusega haiguste esinemistle hinnata pika kestusega haiguste esinemist

LevimusLevimus

2626

HaiguseHaiguse ((levimuslevimus) ) kõverkõver
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400000400000100000100000Keskmine Keskmine 
‘‘ohustatuteohustatute’’ arv arv 
nnäädalasdalas

28002800800800Haigestunute arv Haigestunute arv 
nnäädalasdalas

TallinnTallinnTartuTartu

Väljendab haigusjuhtude tekkimist populatsioonis teatud
ajavahemikus

HaigestumusHaigestumus
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Haigestumus (Esinemus)Haigestumus (Esinemus)

Definitsioon: Definitsioon: 
Haigestumus Haigestumus ((incidenceincidence) ) mõõdab mõõdab uuteuute juhtude arvu, mis juhtude arvu, mis 
ilmnevad vaadeldava ajaperioodi jooksul:ilmnevad vaadeldava ajaperioodi jooksul:

Uus haigusjuht Uus haigusjuht -- incidentincident casecase
HaigestumusHaigestumusriskrisk-- incidenceincidence riskrisk
HaigestumusHaigestumuskordajakordaja-- incidenceincidence raterate

MMäärkus: rkus: incidenceincidence countcount -- uute juhtude loendusandmeduute juhtude loendusandmed

2929

Haigestumus(esinemus)Haigestumus(esinemus)riskrisk

Definitsioon:Definitsioon:
haigestumusrisk (haigestumusrisk (IIriskrisk) v) vääljendab tõenljendab tõenääosust, osust, 
et terve loom haigestub vaadeldavasse et terve loom haigestub vaadeldavasse 
haigusesse mhaigusesse määääratletud ajaperioodi kestel:ratletud ajaperioodi kestel:

VVäääärtused vahemikus 0rtused vahemikus 0--1 või 0%1 või 0%--100%100%

IIriskrisk= = 
Vaatlusperioodil ilmnenud uued juhudVaatlusperioodil ilmnenud uued juhud

Keskmine Keskmine ‘‘ohustatudohustatud’’ isenditeisendite arvarv samal perioodilsamal perioodil

3030

Haigestumus(esinemus)Haigestumus(esinemus)riskrisk

• Ohustatud isendite arvu määratlemise võimalusi on 
mitu :

• Ohustatud populatsioon e. ohustatud isendite arv
OIA–

s.o. terved loomad vaatlusperioodi algul
1) Loenda perioodi alguses-

sobiv stabiilses populatsioonis 
Stabiilne populatsioon – loomade arv vaatlusperioodil ei muutu. 
Loomi ei tooda juurde ega viida välja
NB! Stabiilseks loetakse ka väga suur poppulatsioon (näit. kogu 
veisepopulatsioon Eestis)
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Haigestumus(esinemus)Haigestumus(esinemus)riskrisk

Mõisted stabiilne ja fikseeritud populatsioon mahuvad Mõisted stabiilne ja fikseeritud populatsioon mahuvad 
üühise mõiste, hise mõiste, ““suletud populatsioonsuletud populatsioon”” allaalla

2) OIA fikseeritud populatsioonis
OIA alguses miinus pooled eemaldatud 
(väljalangenud) loomadest-

Fikseeritud populatsioon – vaatlusperioodi vältel viiakse vähesel 
määral loomi välja

3232

Haigestumus(esinemus)Haigestumus(esinemus)riskrisk

3) HR arvutamine avatud (dünaamilises) 
populatsioonis:

• Ei ole võimalik otse arvutada (kuna OIA määratlemine 
on võimatu.)

• Välja arvatud, kui kasutada elulootabeli analüüsi (Life
Table Analysis vt. näidet Thrusfield 2005, lk. 59), millest 
on võimalik tuletada HR otse
•Teine võimalus- tuletada HR haigestumuskordajast (vt 
edaspidi)

3333

Haigestumus(esinemus)Haigestumus(esinemus)riskrisk

3) HR arvutamine avatud (dünaamilises) populatsioonis 
(järg):
Siiski: OIA ligilähedane arvutus dünaamilises 
populatsioonis

Meek jt. on pakkunud välja praktilise meetodi ligilähedase keskmise 
OIA arvutamiseks (Meek jt. 1987) (saab kasutada hästi kontrollitud
dünaamilises populatsioonis)

Keskmine OIA=  (OIA perioodi algul + isendite arv perioodi lôpul)/2

Isendite arv perioodi lõpul = OIA perioodi algul –
– väljaviidud + juurde toodud
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HaigestumusHaigestumus--
((esinemus)kordajaesinemus)kordaja

DefinitDefinitssiiooon:on:
haigestumuskordaja haigestumuskordaja (I(Ikordajakordaja) ) vvääljendab kiirust, ljendab kiirust, 
mille haigus omandabmille haigus omandab::
–– Kui palju haigusjuhte tekib vaadeldaval perioodil?Kui palju haigusjuhte tekib vaadeldaval perioodil?

VVäääärtusedrtused vahemikus vahemikus 0 0 ja lõpmatusja lõpmatus

IIkordajakordaja==
Uute juhtude arv vaatlusperioodilUute juhtude arv vaatlusperioodil

populatsiooni ohustatuse aegpopulatsiooni ohustatuse aeg

3535

HaigestumuskordajaHaigestumuskordaja

NNääideide::
100 100 lehmalehma
88 loomalloomal ilmneb haigus ilmneb haigus 5 5 nnäädala jooksuldala jooksul

On On üühikuline suurus:hikuline suurus:
00,,016 016 juhtujuhtu ohustatud lehmohustatud lehm--nnäädala kohtadala kohta
TavapTavapääraselt vraselt vääljendatult: ljendatult: 

0,016 juhtu lehma kohta n0,016 juhtu lehma kohta näädalasdalas

IIkordajakordaja ==
8 8 juhtujuhtu

100 x 5 100 x 5 loomnloomnäädalatdalat
= = 0.0160.016 juhtu/loomnjuhtu/loomnäädaldal

3636

HaigestumuskordajaHaigestumuskordaja

Populatsiooni ohustatuse aeg: 
(1x9)+(1x5)+(1x3)+(1x6)+(1x2)=25 loom-nädalat

X = X = Uus juhtUus juht
0 = 0 = SurnudSurnud

X

X

X

0

0
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1

1     2     3     4     5     6     7     8     9



13

3737

HaigestumuskordajaHaigestumuskordaja

Ikordaja= =  0,12 (haigestumuskordaja)

=  0,08 (suremuskordaja)

3
25 loom-nädalat

2
25 loom-nädalat

Ikordaja=

X = X = Uus juhtUus juht
0 = 0 = SurnudSurnud

X

X

X

0

0

5

4

3

2

1

1     2     3     4     5     6     7     8     9
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HaigestumuskordajaHaigestumuskordaja

Ohustatuse aja Ohustatuse aja ligilligiläähedane kalkulatsioonhedane kalkulatsioon, kui isendil on , kui isendil on 
võimalik haigestuda võimalik haigestuda üüks kordks kord::
OhustatuseOhustatuse aegaeg= (= (OIA OIA algusesalguses--1/2 haige1/2 haige--1/2 1/2 
vvääljalangenudljalangenud + 1/2 + 1/2 juurdetoodudjuurdetoodud)* )* ajavahemikajavahemik

Sama tulemuse saame arvutades:Sama tulemuse saame arvutades:

OA= (OIA alguses + OIA lõpus)/2*ajavahemikOA= (OIA alguses + OIA lõpus)/2*ajavahemik

3939

HaigestumuskordajaHaigestumuskordaja

NNääideide
–– 100 100 lehmalehma
–– 88 loomalloomal ilmneb haigus ilmneb haigus 5 5 nnäädala jooksuldala jooksul
–– 4 l4 lääheb tapamajja muudel põhjustelheb tapamajja muudel põhjustel
–– juurde tuuakse karja 6 lehmajuurde tuuakse karja 6 lehma

= (100 = (100 -- 8/2 8/2 -- 4/2 + 6/2) * 5 =  485 4/2 + 6/2) * 5 =  485 lehmlehm--nnäädalatdalat
= (100+94)/2 * 5 = 485 lehm= (100+94)/2 * 5 = 485 lehm--nnäädalatdalat
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HaigestumuskordajaHaigestumuskordaja

Ohustatuse aja ligilOhustatuse aja ligiläähedane kalkulatsioon, kui hedane kalkulatsioon, kui 
isendil on võimalik haigestuda isendil on võimalik haigestuda rohkem kui rohkem kui 
üüks kordks kord vaatlusperioodi vvaatlusperioodi väältelltel::

OhustatuseOhustatuse aegaeg= (= (arvarv algusesalguses--1/2 haige1/2 haige--1/2 1/2 
vvääljalangenudljalangenud + 1/2 + 1/2 juurdetoodudjuurdetoodud)* )* aegaeg

4141

HAIGESTUMUSRISKI JA HAIGESTUMUSRISKI JA 
HAIGESTUMUSKORDAJA HAIGESTUMUSKORDAJA 
VAHELISED SEOSEDVAHELISED SEOSED

HRiHRi ja HK ja HK vahelisteksvahelisteks seosteksseosteks on:on:
HR(t) = 1 HR(t) = 1 -- e e ((--HK HK ×× t),t),

kuskus e on e on naturaallogaritminaturaallogaritmi alusalus (e= 2,718)  (e= 2,718)  
tt-- vvääljendabljendab meidmeid huvitavathuvitavat ajaajaüühikuthikut..
KuiKui HR on HR on eeldatavalteeldatavalt vvääiksemiksem kuikui 0,10, 0,10, siissiis
võrdubvõrdub valemvalem ligikaudseltligikaudselt

HR(t) = HK HR(t) = HK ×× t.t.

4242

KarakteristikudKarakteristikud::
Hõlmab ainult Hõlmab ainult uusi juhtusiduusi juhtusid
TTäähtis haiguse tulevase mõju ennustamiselhtis haiguse tulevase mõju ennustamisel
Tavaliselt raskem mõõta kui levimustTavaliselt raskem mõõta kui levimust
–– Arvutamise jaoks on vaja jArvutamise jaoks on vaja jäälgida lgida terveid loomiterveid loomi

HH--RiskRisk-- mõõdab mõõdab isendi tõenisendi tõenääosustosust e. e. riskriskii
haigestuda teatud aja jooksulhaigestuda teatud aja jooksul
–– VVäääärtusedrtused 0 0 kuni kuni 1 1 või või 0% 0% kuni kuni 100%100%

HH--Kordaja Kordaja -- mõõdab uute mõõdab uute juhtude tekkimise kiirustjuhtude tekkimise kiirust
populatsioonis. Npopulatsioonis. Nääitab kui palju isendeid haigestub itab kui palju isendeid haigestub 
ajaajaüühikus.hikus.
–– VVäääärtus rtus 0 0 kuni lõpmatus kuni lõpmatus 
–– ÜÜhik: hik: juhtujuhtu//loomloom--ohustatuse aeg e. ohustatuse aeg e. 

juhtu/ looma kohta ajajuhtu/ looma kohta ajaüühikus (aastas, kuus jne.)hikus (aastas, kuus jne.)

HaigestumusHaigestumus
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Probleemid:Probleemid:
Haiguste puhul, mis võivad korduda samal isendil, kasuta kas Haiguste puhul, mis võivad korduda samal isendil, kasuta kas 

haiguse juhtude arvu või haigestunud isendite arvu, mitte haiguse juhtude arvu või haigestunud isendite arvu, mitte 

mõlemat samaaegseltmõlemat samaaegselt

Juhuks võib lugeda diagnostilise testi positiivse tulemuse või Juhuks võib lugeda diagnostilise testi positiivse tulemuse või 

haiguse (kliinilise) ilmnemise või isendi surmahaiguse (kliinilise) ilmnemise või isendi surma

Haigestumusriskile avaldab suurt mõju perioodi pikkus. Mida 

pikem on periood, seda suurem on haigestumusrisk. Vaja leida Vaja leida 

parim ajaperiood mõõtmiseks ja kajastamiseksparim ajaperiood mõõtmiseks ja kajastamiseks

Teiste, võistlevate põhjuste poolt tekitatud surmajuhud võivad Teiste, võistlevate põhjuste poolt tekitatud surmajuhud võivad 

viia haigusest tingitud suremuse viia haigusest tingitud suremuse üülehindamisenilehindamiseni

HaigestumusHaigestumus –– ttäähelepanuhelepanu!!

4444

Haigestumus vs. levimus

HaigestumusHaigestumus ~ ~ levimuslevimus x x haiguse kestushaiguse kestus
LevimusLevimus hõlmab nii haigestumuse kui hõlmab nii haigestumuse kui 
elulemuseelulemuse mõjumõju
Levimus onLevimus on kõige enam kasutatav nkõige enam kasutatav nääitajaitaja
Haigestumuse saab kalkuleerida jHaigestumuse saab kalkuleerida jäärjestikku rjestikku 
mmääääratud levimuse hinnangute erinevuste ratud levimuse hinnangute erinevuste 
jjäärgirgi

4545

Teised näitajad

Suremus:Suremus:
–– ““surma esinemussurma esinemus””
–– Surnute arvu on kergem registreerida kui haigustSurnute arvu on kergem registreerida kui haigust
–– Võib olla kas suremusrisk või suremuskordajaVõib olla kas suremusrisk või suremuskordaja

haigestumine (haigestumine (morbiditymorbidity):):
–– Viitab haiguse esinemuse või levimuse Viitab haiguse esinemuse või levimuse 

nnääitajateleitajatele
–– Võib olla Võib olla üüldine või põhjusespetsiifilineldine või põhjusespetsiifiline
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Letaalsus:Letaalsus:
–– Haigete loomade suremusHaigete loomade suremus
–– Kumulatiivne suremusKumulatiivne suremus

Tabatus (Tabatus (AttackAttack raterate): ): ““puhangu haigestumuspuhangu haigestumus””
–– Haiguspuhanguga võrdse kestusega kumulatiivne Haiguspuhanguga võrdse kestusega kumulatiivne 

haigestumushaigestumus
–– Kasutatakse haiguspuhangute uurimistesKasutatakse haiguspuhangute uurimistes
–– Nimetajaks on haiguspuhangu alguses ohustatud  Nimetajaks on haiguspuhangu alguses ohustatud  

loomade arvloomade arv
–– Ohustatuse aeg on lOhustatuse aeg on lüühike, diskreetne ja hike, diskreetne ja 

ettemettemääratudratud
–– Pigem risk kui kordajaPigem risk kui kordaja

Teised näitajad

4747

Teisene tabatus Teisene tabatus ((secondarysecondary attackattack raterate))::
–– Juhtude osa, mis tekivad kokkupuute tõttu esmase juhugaJuhtude osa, mis tekivad kokkupuute tõttu esmase juhuga
–– Nakkavuse mNakkavuse määäärr
–– Haigestumine peab toimuma inkubatsiooniperioodi vHaigestumine peab toimuma inkubatsiooniperioodi väältelltel

ElulemusElulemus ((survivalsurvival)):: –– suremuse vastandsuremuse vastand

IndeksidIndeksid
–– haigusjuhte/ 100 kmhaigusjuhte/ 100 km22 kohtakohta

Perioodi levimusPerioodi levimus ––
juhtude arv aastas/kogupopulatsioon perioodi algusesjuhtude arv aastas/kogupopulatsioon perioodi alguses

–– Sisult pigem kordaja vrd.: juhtu/kogupopulatsioonis aastasSisult pigem kordaja vrd.: juhtu/kogupopulatsioonis aastas

Teised näitajad

4848

Määrade standardiseerimine

Levimuse ja haigestumuse saab Levimuse ja haigestumuse saab 
arvutada arvutada 
–– kogu populatsiooni kohta (kogu populatsiooni kohta (üüldmldmäääärad) rad) 
–– eraldi populatsiooni eraldi populatsiooni üüksikute alaosade ksikute alaosade 

kohta (spetsiifilised mkohta (spetsiifilised määäärad).rad).

Populatsiooni alaosasid nimetatakse ka Populatsiooni alaosasid nimetatakse ka 
kihtidekskihtideks
–– kihispetsiifilised mkihispetsiifilised määääradrad
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Määrade standardiseerimine

Kihispetsiifilised mKihispetsiifilised määäärad võivad rad võivad 
erineda erineda üüksteisest ja ksteisest ja üüldmldmäääärast.rast.
Üldmäära väärtus sõltub 
– kihispetsiifilistest määradest
– kihtides olevate osapopulatsioonide 

omavahelistest proportsioonidest

5050

Määrade standardiseerimine

KaheKahe populatsioonipopulatsiooni üüldmldmääääraderade võrdleminevõrdlemine
on on võimalikvõimalik, , kuikui populatsioonidepopulatsioonide alaosadealaosade
((kihtidekihtide) ) struktuurstruktuur on on sarnanesarnane..

KuiKui need on need on erinevaderinevad tulebtuleb mmääääraderade
võrdlemiseksvõrdlemiseks need need enneenne standardiseeridastandardiseerida

5151

Määrade standardiseerimine

Standardiseerimine toimub eeldades, et Standardiseerimine toimub eeldades, et 
standardpopulatsioon koosneb kihtidest, standardpopulatsioon koosneb kihtidest, 
mille proportsioonid on  mille proportsioonid on  gg11, g, g22, g, g33, ..., , ..., ggkk

gg11 + g+ g22 + g+ g33 +.....+ +.....+ ggkk = 1= 1, , 

Standardiseeritud (Standardiseeritud (üüldise) haigestumuse ldise) haigestumuse 
saame arvutada seega:saame arvutada seega:

H = g1H1 + g2H2 + g3H3 + ...+ gkHk.
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Määrade standardiseerimine
Otsene standardiseerimine
• Kihispetsiifilised proportsioonid võrreldavates
populatsioonides on teada

Tabel 6. Haigestumuse standardiseerimine

Populatsioon Kiht Haigestumus
Haigestumus
Proportsioon

(Hj)
(gj)

1,3
0,1

1,4
0,1

1,6
0,1

4,5
0,7A

Hj × gj 0,13 + 0,14 + 0,16 + 3,15 = 3,58 (üldine)
Haigestumus
Proportsioon

(Hj)
(gj)

1,7
0,3

1,8
0,2

2,0
0,2

5,0
0,3B

Hj × gj 0,51 + 0,36 + 0,40 + 1,50 = 2,77 (üldine)
Standardne Proportsioon 0,2 0,2 0,2 0,4

A
B

Hj × gj
Hj × gj

0,26 + 0,28 + 0,32 + 1,80 = 2,66
0,34 + 0,36 + 0,40 + 2,00 = 3,10

(standardiseeritud)

5353

Määrade standardiseerimine

Kaudne standardiseerimine

•Kihispetsiifilised proportsioonid võrreldavates
populatsioonides ei ole  teada

•teada on aga standardpopulatsiooni kihtide jaotus.

• Sel juhul tehakse korrigeerimine standardpopulatsiooni
kihispetsiifiliste määrade alusel
• Standardiseeritud üldmäär arvutatakse korrutades vaadeldava grupi 
proportsioon (L) kihis X standardpopulatsiooni määraga kihis X ning 
summeerides kõikide kihtide korrutised. 

5454

Määrade standardiseerimine

Kaudne standardiseerimine
valimites. Sellel eesmärgil saab kasutada kaudset korrigeerimise meetodit.  

Arv valimis 
Piirkond A Piirkond B Vanus (aastates) 

Arv Täheldatud gi Arv Täheldatud gi 

Standardpopulatsiooni 
määrad (STD Ri) 

2–3,9 100 0,17 25 0,04 0,3 
4–5,9 200 0,35 100 0,16 0,4 
6–7,9 150 0,26 250 0,40 0,5 
8–9,9 75 0,13 150 0,24 0,6 
10 + 50 0,09 100 0,16 0,7 

Kokku: 575  625 Keskmine reageerijate määr  
Reageerijaid: 300  325 standardpopulatsioonis on 

Üld 
standardiseerimata

määr: 

0,52 0,52 0,42

 A= 0,17 × 0,3 + 0,35 × 0,4 + 0,26 × 0,5 + 0,13 × 0,6 + 0,09 × 0,7 = 0,46.

B = 0,04 × 0,3 + 0,16 × 0,4 + 0,40 × 0,5 + 0,24 × 0,6 + 0,16 × 0,7 = 0,53.
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KKüüsimusedsimused??

Haiguse esinemise Haiguse esinemise 
mõõtminemõõtmine

5656
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