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Въведение в 
биостатистиката

Статистика
• Статистика – наука, изучаваща количествената страна на масовите явления в неразривна връзка с тяхната качествена страна.
• Статистически метод – изучава статистическите закономерности на масовите явления.

– Чрез статистическия метод се изследват явления с масов характер.
– Броят на наблюдаваните единици трябва да бъде достатъчен, за да се прояви предполагаемата закономерност.
– Чрез статистическия метод се установяват конкретни прояви на закономерността, съответстващи на определени условия, време и място.
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Извадка / Статистики
x, s, s2

ПопулацияПараметри
μ, σ, σ2

Популация и извадка

Популация и извадка
• Масови явления – явленията, които се изучават с помощта на статистическия метод, имат масово проявление.
• Статистическа съвкупност – съвкупност от качествено еднородни във времето и пространството статистически единици (случаи), сходни от гледна точка на изучаваното явление (болестта). 
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Популация и извадка
• Обем на съвкупността – броят на включените в нея статистически единици.
• Генерална съвкупност – съвкупността от всички единици, в които е възможно да се проявява наблюдаваното явление.
• Изчерпателно (пълно) или частично (непълно)статистическо наблюдение
• Извадка (извадкова съвкупност) – част от генералната съвкупност.

• Грешка на оценката се получава при извадкови 
изследвания и включва:
– Стохастична (случайна) грешка – дължи се на 

обстоятелството, че се наблюдава част от 
генералната съвкупност;
Подлежи на частичен контрол

– Нестохастична (систематична) грешка – дължи 
се на получена недостоверна информация.
Подлежи на пълен контрол

Популация и извадка
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Популация
Извадка А

Извадка Б

Популация и извадка

Популация Извадка А

Извадка Б

Популация и извадка
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Закон за големите числа
• С увеличаване на броя на наблюдаваните случаи 

грешката на представителността става по-малка.
– Това се дължи на уравновесяване на 

индивидуалните отклонения в характеристиките 
на отделните случаи, предизвикани от случайни, 
несъществени фактори. Или казано накратко, 
съществува принцип, според който съвкупното 
действие на голям брой случайни фактори 
довежда до резултат, който почти не зависи от 
случайността. 

ПРЕДИ началото на проучването!

Кога имаме необходимост от 
статистически методи?
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Подбор на извадка
• Етапи при подбор на извадка:

– Определяне на целева популация;
– Определяне на размер на извадката;
– Избор на метод за подбор.

• Репрезентативна извадка – извадка, формирана по 
специални правила така, че да отразява основните 
свойства и особености на генералната съвкупност, да 
я възпроизвежда в максимална степен.
– Случайност на подбора (рандомизация);
– Представителност на избраната част по отношение на 

генералната съвкупност;
– Достатъчно голям брой единици на наблюдение, гарантиращ 

достоверност на резултатите.

Подбор на извадка
Небазирани на теория на вероятноститеНебазирани на теория на вероятностите

По удобство

Типологична

Отзовали се

Снежна топка

Квотна

Базирани на теория на вероятноститеБазирани на теория на вероятностите
Проста случайна

Систематична

Стратифицирана

Клъстерна

Неслучайни Случайни
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Извадки, подбрани на неслучаен принцип
• Представляват целенасочен подбор без гаранция за 

качество:
– Не контролират потенциалните източници на случайна и 

систематична грешка;
– Предоставят ограничени възможности за анализ и 

интерпретация.
• Дават фалшиво „улеснение“ при провеждане на 

научно изследване.

Неслучайни извадки

• Извадка по удобство: подбор на единици без никакви предварителни критерии.
+ Удобство и простота
+ Полезност при пилотни проучвания
− Високо ниво на случайна грешка
− Систематична грешка
• Типологична извадка: подбор въз основа на критерии, определени чрез експертна оценка.
+ Удобство и простота
+ Полезност при пилотни проучвания
− Високо ниво на случайна грешка
− Систематична грешка

Неслучайни извадки
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• Метод на отзовалите се: подборът включва всички доброволно отзовали се единици на наблюдение.
+ Удобство и простота
+ Бързина
− Високо ниво на случайна грешка
− Систематична грешка
• Метод на снежната топка: последващите единици на наблюдение се подбират въз основа на информация от предходните.
+ Полезност при липса на информация за популацията
+ Полезност при екстремно малки извадки
− Риск от свръхпредставителство на определена група
− Риск при отказ за участие и номиниране на следващи участници

Неслучайни извадки

• Квотна (пропорционална) извадка: подбор на 
единици въз основа на квотна матрица.

+ Подобрен (и усложнен вариант) на типологична извадка
− Не позволява точна оценка на случайната грешка
− Не позволява точна оценка на необходим брой единици на 

наблюдение (обем на извадката)
Мъже Жени Общо

Пушачи Квота за мъже 
пушачи

Квота за жени 
пушачи

Квота за 
пушачи

Непушачи Квота за мъже 
непушачи

Квота за жени 
непушачи

Квота за 
непушачи

Общо Квота за 
мъже

Квота за 
жени

Обем на 
извадката

Неслучайни извадки
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Извадки, подбрани на случаен принцип 
(рандомизация)

• Основани на математическата статистика и теория 
на вероятностите.

• Осигуряват данни с определена гаранция за 
качество:
– Включват количествена оценка на стохастичната грешка;
– Дават по-добър контрол върху потенциалните източници на 

систематична грешка.

Случайни извадки

• Проста случайна извадка: всяка единица от 
популацията има равна вероятност да бъде подбрана.

+ Изключително ефективна, ако е наличен пълен списък на 
популацията

+ Ефективна при сравнително хомогенни популации
− Висока случайна грешка при малък обем на извадката
− Риск при потенциално териториално разпръскване на единиците
• Систематична извадка: подбор на единици през 

определена стъпка n.
+ Приложима и без наличен пълен списък на популацията
+ Ефективна при сравнително хомогенни популации
− Само първата избрана единица е случайно подбрана, всички 

следващи следват предопределен модел
− Висок риск от систематична грешка при цикличност

Случайни извадки
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• При прилагане на проста случайна извадка 
обикновено очакваме равномерно разпределение 
на единиците в популацията...

Случайни извадки

• В действителност обаче те рядко биват 
равномерно разпределени

Случайни извадки
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Стратифицирана извадка
• Популацията е хетерогенна и може да се раздели на 

подсъвкупности (страти). Всяка страта е 
формирана въз основа на общи характеристики на 
единиците в нея. 

• Пропорционално разпределяне – подбира се брой единици на случаен принцип от всяка страта, пропорционален на размера на стратата в популацията. 
– Например, ако популацията се състои от общо Х индивиди (m мъже и f жени, където m + f = X), тогава от всяка страта се подбират пропорционален брой мъже (x1 = m / X) и жени (x2 = f / X).• Оптимално (непропорционално) разпределяне –подбира се брой единици на случаен принцип от всяка страта, пропорционален на размера на стратата в популацията и на разсейването по основната променлива.
– Съответно, подбира се по-голям брой единици от стратите с по-голямо разсейване. Това се прави с цел общата извадка да генерира възможно най-малко разсейване.

+ Високо ефективна при силно хетерогенни популации
− Изисква предварителна информация за структурата по страти на популацията
− Сложна за практическо прилагане при стратифициране по голям брой признаци

Стратифицирана извадка
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Клъстерна извадка
• Популацията представлява съвкупност от взаимно 

хомогенни, но вътрешно хетерогенни подгрупи 
(клъстери). Генералната съвкуност се разделя на тези 
подчасти и се избират определен брой клъстери за 
подбор на единици. 

• Едностепенна извадка – подбират се определен 
брой клъстери и всичките техни единици се включват 
за наблюдение.

• Двустепенна извадка – подбират се определен брой 
клъстери, след това се подбира определен брой 
единици на наблюдение от тях.
– Втората стъпка при този подход компенсира евентуално 

нарушаване на изискването за хетерогенност вътре в 
клъстерите.

+ Ефективна откъм време и разходи (в сравнение със 
стратифицираната извадка)

− Изисква предварителна информация за структурата на 
клъстерите

Клъстерна извадка
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Стратифицирана vs 
клъстерна извадка

• При клъстерния метод клъстерът се третира като 
единица на наблюдение, т.е. извършва се подбор 
върху популация от клъстери (поне на първата 
стъпка).
– Основна цел при този метод е намаляване на 

разходите при подбора.
• При стратифицирания метод подборът се 

осъществява на ниво единици в рамките на всяка 
страта.
– Основна цел при този метод е подобряване на 

точността на оценката (т.е. намаляване на 
грешката).

Основни етапи на 
статистическо наблюдение

• Основните етапи на статистическото изследване 
са:

– планиране и организация на изследването (постановка 
на проблема, методика за събиране на информацията, 
проект за статистически анализ на данните, модел на 
извадката, пилотно проучване, план);

– провеждане на изследването (статистическо 
наблюдение);

– статистическа групировка, обработка на данните и 
анализ на резултатите.
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– Цел на изследване
– Обект на наблюдение
– Единици на наблюдение
– Признаци на наблюдение
– Място на проучване
– Време на провеждане на проучването
– Указания за вида на статистическите методи, които ще бъдат 

използвани
• Планът на статистическото наблюдение включва 

два основни раздела – определяне на органите на 
наблюдение и тяхната предварителна подготовка;
администриране на научното проучване.

Програма за провеждане на 
статистическо наблюдение

Признаци на наблюдение
• Признак (променлива):

– Качествен (категориен):
• измервателни скали – номинална или ординална (т. нар. 

„слаби“ скали)
– Количествен (метриран):

• измервателни скали – интервална или пропорционална 
(т. нар. „силни“ скали)
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Измервателни скали
Пропорционална

Интервална

Ординална

Номинална

• Абсолютна нула
• Измерване на съотношения
• Измерване на разлика

• Ранжиране във възходящ ред

• Равностойни категории

• Групировка – разпределяне на единиците на наблюдение в еднородни групи по стойности на изучаваните променливи.
• Представянето на данните се извършва в табличен вид за по-нататъшно анализиране.
• Елементи на статистическата таблица – заглавие, заглавен ред, заглавна колона, клетки с логическо съдържание.
• Елементи на графични изображения – заглавие, скала, мащаб, графичен образ на данните или резултатите от обработката им.
• Интерпретация и обобщаване на резултатите –формулират се изводи и заключения, оформят и се тестват хипотези, посочват се проблеми за решаване, правят се препоръки и прогнози.

Обработка
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Статистически таблици
• Представят в систематизиран вид резултатите от изследването и служат за нагледна илюстрация на изучаваното явление.
• Елементи на статистическите таблици

– формални – отнасят се до външната форма:
– заглавие;
– основна (заглавна или главна) колона;
– основен (заглавен или главен) ред;
– забележки.

– логически – отнасят се до вътрешното съдържание на таблицата.

Абсолютни и относителни 
величини

• Абсолютни величини – абсолютни числа, които количествено характеризират обемите на статистическите съвкупности или на части от тях, както и значенията на статистическите признаци.
– Те са винаги наименовани числа, измерени в съответните мерни единици (брой, кг, см, удари в минута и др.).
– Статистическите изследвания обикновено започват с анализ на абсолютни величини, но този тип величини не са достатъчни за директни сравнения в пространствено-времеви аспект.

• Относителни величини – изчисляват се като частно от делението на две абсолютни величини.
– Представят като коефициенти, проценти, промили и т.н.
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Екстензивни и интензивни 
статистически показатели

• Екстензивни показатели – наричат се още структурни и показват как явлението се разпределя на съставните му части, когато то се разглежда самостоятелно само за себе си в определено време и място.
• Интензивни показатели – показват колко често се среща дадено явление в свойствената му среда.

– Всяка относителна величина е отношение между обемите на две различни статистически съвкупности, но намиращи се във връзка помежду си.
– В числителя е явлението, а в знаменателя е абсолютният обем на средата, в която възниква определеното събитие.

Пряк метод на 
стандартизация

• Величината на интензивните показатели стои в зависимост от структурата на средата, в която изучаваните явления се проявяват.
– Например раждаемостта е по-висока в онези населени места, в които преобладава население на възраст 20-30 г.

• Под стандартизация се разбира способът за преобразуване на общите коефициенти, позволяващ да се отстрани или елиминира влиянието на възрастовите или други различия в състава на сравняваните групи.
• Стандартизираните показатели позволяват да се анализира и оцени нивото на изучаваното явление при създадени условия на еднородност в сравняваните групи и показват какви биха били общите коефициенти в сравняваните групи, ако тези групи имаха еднакъв състав. 


