
Терміновий реліз оновлень реєстру від 30.05.2016 

Ціль 
• додати в види медикаментозної резистентності «Мультирезистентність + 

Розширена резистентність» (до «Аналіз даних»); 
• додати до логіки роботи програми, що молекулярно-генетичні дослідження 

є методами водночас досліджень на культуру та на стійкість; 
• змінити алгоритм побудови звітів так, щоб не потрапляли випадки з 

непідконтрольних Уряду України районів; 
• додати до експорту даних модулю «Звіти» та «Аналізу даних» відображення 

наявності побічних реакцій; 
• виправити помилку побудови Таблиці 4000 звіту ТБ 07. 

Зміни у програмному забезпеченні 

Аналіз даних 
1) До варіантів фільтру за видами медикаментозної резистентності додано 
«Мультирезистентність + Розширена резистентність». Також виправлена 
помилка відображення зайвих варіантів у даному фільтрі, що не 
використовуються в Україні.  

 

2) До змінних «Метод, який використовувався при дослідженні культур» та 
«Метод, який використовувався при дослідженні на чутливість» додані 
молекулярно-генетичні методи: 



 

 

3) Можливість включення до звіту випадків лише з підконтрольних Уряду 
України територій реалізована наступним чином. До фільтрів доданий варіант 
«Лише підконтрольні категорії» (група «Інше»). 

 

Може приймати лише одне значення – «Так». 

 

При такому виборі до звіти потрапляють лише випадки, чия адреса проживання 
відноситься до підконтрольних територій. 



4) Додана нова змінна – «Наявність побічних реакцій на ПТП» (група «Дані 
випадку») 

 

Може приймати наступні значення: 

• Так - до звіту потрапляють лише ті випадки, які мають побічні реакції 
(кількість реакцій не важлива); 

• Ні - до звіту потрапляють лише ті випадки, які не мають жодної побічної 
реакції. 

Молекулярно-генетичні дослідження 
Тепер на кожне молекулярно-генетичне дослідження у формі випадку існують 
зв'язані з ним культуральне дослідження та дослідження на стійкість. Їх не 
можна відкрити на редагування чи видалити. Вони змінюються і видаляються 
разом з молекулярно-генетичним дослідженням, з яким вони зв'язані. Це 
актуально не лише для нових, але і для існуючих даних в системі. 

Приклад для GeneXpert-дослідження: 



 

  



Приклад для GenoType (II)-дослідження 

 

Аналіз на чутливість 
Серед варіантів вибору результату аналізу на чутливість прибраний варіант «-» 
через його логічну ідентичність з варіантом «Не проводився» 

 



 

Значення ТБ поля 
Зі списку значень ТБ полів прибрані варіанти «Метод, який використовувався 
при дослідженні культур» та «Метод, який використовувався при дослідженні 
на чутливість», тепер вони приписані напряму у програмі, як категорії 
лікування, результати лікування тощо. 

 

Експорт в Excel 
До експорту «Інформація по випадку» доданий стовпчик «Побічні реакції на 
ПТП» (між МБТ та ВІЛ (ТБ-01-1)-блоком). Може приймати значення:  

• «Так» - наявні побічні реакції, 
• «-»- відсутні 

 

  



Звіти 
Випадки з непідконтрольних Уряду України районів тепер автоматично не 
потрапляють в основні звіти (усі, що виділені червоним). 

 

Звіт ТБ 07 
При побудові звіту ТБ 07 була виявлена помилка при побудові списку «Немає 
жодного результату на СНІД». До списку потрапляли всі випадки, що не мають 
результатів ВІЛ у «Результати досліджень», незважаючи на дані у «Додатку». 
Як наслідок, ці випадки не потрапляли до таблиці 4000. Помилка виправлена. 
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