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Úvod

Sledujeme okolie Atomových elektrární Bohunice (ďalej EBO). Okolie má tvar kruhu
s polomerom 30km, čo predstavuje rozlohu cca 2800 km2. Tento rozmer sledovaného okolia je
predpísaný bezpečnostnou správou EBO. K predkladaným výpočtom sme použili kompletné
databázy Registra úmrtí, Registra obcí a Vekového zloženia obyvateľstva SR v rokoch 1993 až
1999, vypracované v Štatistickom úrade SR. Pracujeme s databázami, ktoré neobsahujú osobné
identifikácie.
Vývoj úmrtnosti sledujeme pomocou indikátorov úmrtnosti, vypočítaných podľa WHO.
Podľa literárnych prameňov a aj podľa našich skúseností je potrebný súčet najmenej troch rokov
na výpočet stabilných demografických a epidemiologických parametrov. Preto pracujeme
metódou krátkych časových radov. Základná pozorovaná jednotka, ktorú predstavuje jedna
hodnota indikátora je jedna obec. Všetky naše hodnotiace analýzy sú vypočítané z trojročných
súčtov všetkých ukazovateľov, čiže pracujeme s tzv. osoborokmi.
Predkladaná práca je upraveným výňatkom z Komplexnej správy o stave životného prostredia a
zdravotnom stave obyvateľstva v okolí atómových elektrární Bohunice za rok 1999, ktorú
v marci tohto roka predkladala naša spoločnosť.

Cieľ práce

• Zistiť momentálny stav úmrtnosti v sledovanej oblasti EBO
• Zistiť časový vývoj úmrtnosti
• Porovnať výsledky so stavom v Slovenskej republike

Dáta

Všetky indikátory sú vypočítané z presných údajov za jednotlivé obce. Trojročné súčty za každú
obec sú konštruované tak, že sa navzájom čiastočne prekrývajú. Tak je možné s určitým
oneskorením, ale pomerne presne a čo najviac zbavené chýb, odhadnúť vplyv konkrétneho roka
na hodnotu sledovaného indikátora, pričom sa neeliminujú extrémy.
V dostatočnom počte takýchto radov dostaneme každý rok dvakrát samostatný, čím je jasný
jeho vplyv v trojici rokov.

Na podrobný rozbor pre účely tejto práce sme vybrali nasledovné zdravotné indikátory:

• Hrubá úmrtnosť
• Predčasná úmrtnosť
• Potenciálne roky strateného života (PYLL)
• Úmrtnosť na vybrané príčiny

Metódy
Základná analytická metóda je Fuzzy zhluková analýza založená na relácii fuzzy podobnosti
Zhluková analýza patrí k známym a rozpracovaným mnohorozmerným štatistickým metódam.
Umožňuje rozdeliť danú množinu objektov do niekoľkých podmnožin v istom zmysle
podobných objektov.
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V súčasnosti existuje takmer pre každú oblasť matematiky jeho "fuzzy analógia". Teória fuzzy
množín významne prispela aj k riešeniu úlohy zhlukovej analýzy.
Nech Uje množina, L — (L, A , V, 1, 0) je zväz- Funkciu A definovaná na univerzu U
A:U-+L
nazývame fuzzy množinou, presnejšie funkciou príslušnosti fuzzy množiny A. V našom prípade
bude L = (0, 1).
Vyjadrovanie v prirodzenom jazyku je do istej miery nepresné, neurčité, vágne. Chápanie
významu slov je doménou človeka a teda je do istej miery subjektívne. Prirodzený jazyk je však
nositeľom informácií a preto chápanie slov musí byť viac-menej rovnaké pre všetkých ľudí.
Preto je prirodzené a má zmysel vyjadriť význam modelovaného pojmu pomocou funkcie
príslušnosti fuzzy množiny. Neurčitosť je v teórii fuzzy množín určitým spôsobom exaktne
kvantifikovaná.
Nech T je množina slov prirodzeného jazyka, význam slov budeme stotožňovať s nepresne vymedzenou
triedou prvkov univerza U. Nech AeT je slovo. Potom M(A) - význam slova A - je ŕuzzy množina A c
U. Hodnotu stupňa príslušnosti Ax prvku x e U do významu M(A) = A slova A e T môžeme chápať do
akej miery daný prvok x odpovedá významu slova A. Je prirodzené zvoliť e > 0 vyjadrujúcu mieru
tolerancie pre výber prvkov x, ktoré v obvyklom chápaní zmyslu slova patria do A.
V prirodzenom jazyku sú často používané jazykové operátory, t.j. příslovky veľmi, málo,
značne, skôr, viac-menej, atď .. Pri modelovaní .sémantiky prirodzeného jazyka pomocou fuzzy
množín sú jazykové operátory modelované prostredníctvom vhodných operácií nad funkciami
príslušnosti významu slov pri ktorých stoja.
Nech A je slovo, ktorého význam je M(A) = A c U, m eT je jazykový operátor s asociovanou
funkciou fm : L —>L. Potom význam výrazu mA je M(mA) = fm ° A, kde ° označuje skladanie
funkcií. V našom prípade sme využili jazykový operátor "veľmi" (very) s asociovanou funkciou
fv(a) - o?, operátor „približne" (more or less) ) s asociovanou funkciou fp(a) = 2a - o?
a operátor „zhruba" (roughly) s asociovanou funkciou fz(a) = -a4 + 4a3- 6a2 + 4a.
V ďalšom budeme modelovať pojem A = "podobná obec z hľadiska určitého indikátora".

Výsledky

Ako súčasť výsledkov ukážeme na jednom indikátoři výstup z fuzzy c analýzy.
Analyzujeme indikátor HRUBÁ ÚMRTNOSŤ OBYVATEĽSTVA (počet úmrtí na 1000
obyvateľov).

Výsledok je komentovaný niekoľkými spôsobmi, pričom pre existenciu interpretácie musia byť
prítomné všetky jeho zložky:

a. tabuľka typických predstaviteľov jednotlivých zhlukov
b. mapa zhlukov
c. graf priebehu zhlukov
d. tabuľka hodnôt funkcie príslušnosti k jednotlivým zhlukom pre jednotlivé obce

a znaky
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Fuzzy C zhluková analýzy časových radov demograficko zdravotnických indikátorov

Počet úmrtí na 1000 obyvateľov

Ca

1
2
3
4
5

5ový rad

1993-
1994-
1995-
1996-
1997-

1995
1996
1997
1998
1899

Hodnota funkcie pri slušnosti
{* , j 0-0.2
| 0.2001 -0.4999
f ^ * 0.5-0.7999
f " " 0.8-0.9999

HUS

-1.zhluk

-2.zhluk

os x označuje poradové číslo časového radu
os y označuje počet úmrtí na 1.000 obyvateľov (hrubá úmrtnosť obyvateľstva)
1.zhluk: vyhranené (tmavomodré) obce, nevyhranené (bledomodré) obce, modrá čiara na grafe
2.zhluk: vyhranené (tmavozelené) obce, nevyhranené (bledozelené) obce, červená čiara
na grafe

Komentár:

Obce v rôznych zhlukoch majú rôznu počiatočnú výšku ale rovnakú dynamiku vývoja
indikátora.
Existujú stabilné lokality s trvalým vysokým výskytom úmrtí (1.zhluk). Druhý zhluk má asi o
30% priaznivejšie hodnoty. Indikátor vykazuje miernu zbližovaciu dynamiku a naznačuje
pomalé vyrovnávanie oblasti.

Súhrn niektorých záverov analýz vývoja úmrtnosti z pohľadu oblasť EBO vs. Slovensko

J Hrubá úmrtnosť obyvateľstva je na stabilnej úrovni a počas rokov sa v okolí EBO
v podstate nemení, zaznamenali sme nárast o dve desatiny percenta.

S V porovnaní s priemerom SR má okolie EBO sústavne o 0,4 až 0,6 promile vyššiu hrubú
úmrtnosť, dynamika je rovnaká.

S Rovnaké závery platia aj pre hrubú úmrtnosť vyčíslenú podľa pohlavia.
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S Vo všetkých prípadoch sme zaznamenali pomerne vysoký percentuálny nárast hrubej
úmrtnosti v smere - severo -severo-východ od EBO, čím sa tento segment dorovnal na
hodnoty ostatných.

S Počas všetkých rokov zaznamenávame najvyššiu hrubú úmrtnosť západným smerom od
EBO, ktoré majú aj najvyšší počet starého obyvateľstva, čím sa toto zvýšenie bezo zvyšku
vysvetľuje.

•S Percento predčasných úmrtí je v okolí EBO stabilne nižšie, ako u celej SR, čo sa týka aj
prepočtu podľa pohlavia.

S Po celý čas nezaznamenávame nárast predčasných úmrtí, čo interpretujeme, že sa
nezhoršuje zdravotný stav

•S Podľa PYLL - počtu stratených potenciálnych rokov života môžeme vysloviť predpoklad,
že plošne predčasnosť úmrtí narastá v celej SR,

S v okolí EBO narastá s vyššou dynamikou ako je slovenská, ale ani na konci sledovaného
obdobia nedosahuje ani počiatočnú výšku S R - j e celkove nižšia

•f rovnaký záver platí o prepočítaní PYLL najedno predčasné úmrtie
S Najčastejšia príčina úmrtia v SR je kardiovaskulárne ochorenie. V rámci SR

zaznamenávame v rámci sledovaného obdobia sústavný mierny relatívny nárast. Rovnaký
trend je aj v okolí EBO, aj keď celkove je po celý čas tento ukazovateľ vyšší, ako v celej SR
- v okolí EBO je táto príčina častejšia

S Úmrtia na zhubné nádory narastajú počas rokov v SR aj v okolí EBO. Dynamika je
rovnaká, rozdielny je stav - v okolí EBO je sústavne mierne vyšší počet.

S Počet úmrtí na zhubné nádory tráviaceho traktu mierne narastá v celoslovenskom merítku aj
v okolí EBO ako celku.

S Úmrtnosť na rakovinu pľúc je takmer stabilná v rámci SR, v rámci EBO mierne narástla a je
po celý čas nad hodnotami SR.

•f Počet úmrtí na leukémie je ťažko hodnotiteľný aj tomto časovom merítku pre svoj malý
výskyt. Jednotlivé prípady spôsobujú ešte stále značnú nestabilitu výpočtu. Môžeme
konštatovať, že relatívne počty aj dynamika výskytu v čase sú v okolí EBO totožné ako na
celom Slovensku.

Súhrn niektorých záverov analýz vývoja úmrtnosti ibä v oblasti EBO

S Úmrtnosť na zhubné nádory sa v rámci celej oblasti vyrovnáva na hodnotu cca 300
prípadov ročne na 100.000 obyvateľov

S Úmrtnosť na zhubné nádory tráviaceho traktu kopíruje vo vývoji celkovú úmrtnosť na
zhubné nádory, prichádza k vyrovnávaniu oblasti na hodnotu cca 100 prípadov ročne na
100.000 obyvateľov

•f Počet potenciálne stratených rokov života na 1 predčasné úmrtie celkove narastá, pričom
existujú veľmi rozdielne oblasti, ktoré si svoj rozdiel udržujú (klesá vek, pri ktorom
prichádza k predčasnému úmrtiu, napr. na infarkty sa zomiera v mladšom veku)

S Počet potenciálnych rokov strateného života na 100.000 obyvateľov sa pomaly vyrovnáva
v oblasti, aj keď existujú veľmi rozdielne skupiny obcí. Skupiny obcí s veľkým počtom
predčasných úmrtí sa trošku zlepšujú.

S Hrubá úmrtnosť obyvateľstva zostáva takmer na rovnakej úrovni, prichádza k pomalému
vyrovnávaniu oblasti

V Percento predčasných úmrtí mužov aj žien zostáva stabilné, neprichádza k vyrovnávaniu,
existujú trvalé oblasti s vysokým počtom predčasných úmrtí.

S Prichádza k vyrovnávaniu celej oblasti v počtoch úmrtí na rakovinu pľúc, zjednocuje sa na
hladine cca 50 prípadov ročne na 100.000 obyvateľov

S Prichádza k vyrovnávaniu oblasti v počtoch úmrtí na leukémie spôsobom, že sa celoplošne
znižuje ich počet, hlboko pod slovenský priemer

S Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia je stabilná a vysoká. Existuje skupina obcí
s rovnakým vysokým počtom a rovnakým veľmi vysokým počtom prípadov na 100.000
obyvateľov (na úrovni cca 600 a 900 prípadov ročne na 100.000 obyvateľov)
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S Významný korelačný koeficient nachádzame iba medzi hrubou úmrtnosťou obyvateľstva a
úmrtiami na kardiovaskulárne choroby, čo je interpretovateľné ako fakt, že väčšina
obyvateľstva v tejto lokalite zomiera práve na túto príčinu

Celkový záver

Prichádza k vyrovnávaniu celej oblasti EBO z pohľadu niekoľkých indikátorov:
S úmrtnosti na zhubné nádory celkovej aj podľa najzastúpenejších druhov
S hrubej úmrtnosti obyvateľstva spolu, ako aj mužov a žien samostatne
S počte potenciálne strateného života v prepočte na 100.000 obyvateľov

Existujú stabilné indikátory, kde sú rozdielne lokality, nieje žiadna medziročná dynamika u
žiadnej z nich a svoj rozdiel si zachovávajú:

S úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia
S percento predčasných úmrtí
S percento spontánnych potratov

Existujú indikátory, kde sa zvyšuje rozdiel medzi lokalitami:
S percento nedonosených detí

Vzhľadom k tomu, že vo väčšine nepriaznivých javov prichádza v dlhodobom pohľade
k zjednocovaniu alebo aspoň k približovaniu hodnôt jednotlivých obcí v rámci celej oblasti
EBO konštatujeme, že ani veľmi podrobným rozborom sme nezistili žiadne smerové rozdiely,
čiže smerové pôsobenie prevádzky EBO na zdravotný stav obyvateľstva v jeho 30 km okolí.
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