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• Одне з найпоширеніших видів дослідження в 
епідеміології

• Структура проста: вибірка осіб здійснюється з раніше
визначеного (досліджуваного) населення і 
досліджується (відбираються проби) в певний
момент часу, щоб одночасно отримати інформацію
як про вплив (и) і результат (и).

• Міра виміру частоти результату - превалентність

Крос-секторальне дослідження
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Крос-секторальне дослідження -
аналітичне
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Результати:

Превалентність ТБ ВРХ у тварин і стада на рівні: 21.5 % і 40.9 % в Маекелі, 7.3 % і 10 % 
і Дебубі, і 0.2 % і 1.6 % в Ансебі відповідно. 

У дорослих особин молочної ВРХ ймовірність позитивної реакції на 
внутрішньошкірний метод туберкулінізації була вищою у вагітних тварин, в 
порівнянні з іншими категоріями. 



Крос-секторальне дослідження -
аналітичне - обмеження

• Вимірювання експозиції інтересу і результату 
інтересу здійснюється в той же час (наприклад, 
структура стада і ящур)

• Немає вбудованої спрямованості, оскільки і 
експозиція і результат присутні в досліджуваній темі
протягом досить довгого часу
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Which came first?

?? Causality

Не спрямоване

час

експозиція

Що йде першим?

Результат/захворювання

Крос-секторальне дослідження

причинність
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Which came first?

?? Causality

FMD New Animals in herd

Не спрямоване

ящур Нові тварини в стаді

час

експозиція

Що йде першим

причинність

Результат/захворювання

Крос-секторальне дослідження
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PRD-9

Як провести крос-
секторальне дослідження?

Кроки

Вибір проблеми і аналіз її

Огляд літератури

Формулювання цілей

Вибір методології

Важливі елементи/кроки

Ідентифікація проблеми
Пріоритезація проблеми
Аналіз проблеми

Література й інша 
доступна інформація

Загальні і специфічні цілі
Гіпотеза

Відбір зразків
Змінні
Техніка збору даних
План збору даних, обробка і 
аналіз
Етика, пілотне дослідження

Питання, які треба 
задати

Яка проблема і чому вона 
має досліджуватися?

Яка інформація вже 
доступна?

Що ми сподіваємося 
досягнути?

Які дані нам необхідні для 
досягнення цілей? Як дані 

будуть зібрані?



Робочий план

План проектного 
адміністрування

Ідентифікація ресурсів і 
отримання їх

Стислий виклад пропозиції, 
документи, презентація

Хто буде що робити і 
коли?

Як дослідження буде 
адмініструватися?

Які ресурси нам 
необхідні?

Як ми використаємо 
результати?

Навчання кадрів
Розклад

Адміністрація і 
моніторинг

Гроші
Кадри
Матеріали, обладнання
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Щоб визначити розмір вибірки

• Визначити розмір цільової популяції (аудиторії)

• Використати калькулятор розміру вибірки:  
- http://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm

- http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=SampleSize
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Thank you for your attention

04/03/2016
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Дякую


