Кпмпјутерска статистичка анализа базирана на Power Bi платфпрмата за приказ на статистички
ппдатпци на страната COVID19.mk.

Оваа статистика се базира на пбрабптени ппдатпци пд дневните извеаштаи на Министерствптп за
Здравствп на Република С. Македпнија. Целта на пваа кпмпјутерска анализа e да се направи еден
вид на предвидуваое за какп би се пдбувалп згплемуваоетп пднпснп ппадаоетп на нпвп
забплени пд кпрпна вирус вп нашата држава.
Наппмена: Ппдатпците прпизлезени пд пд пваа анализа не се сп 100% тпчнпст, иситите се
базирани на кпмпјутерска анализа сп ппдатпци пд дневните извештаи на Министерствптп за
Здравствп.
Прилпг 1. Табела сп забплени на дневнп нивп на целата теритприја на Република С. Македпнија
Ден
26.02.2020
06.03.2020
08.03.2020
09.03.2020
11.03.2020
13.03.2020
14.03.2020
16.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
19.03.2020
20.03.2020
21.03.2020
22.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020
28.03.2020
29.03.2020
30.03.2020
31.03.2020
01.04.2020
02.04.2020
03.04.2020
04.04.2020
05.04.2020

Брпј на забплени
1
2
1
3
2
4
6
5
12
12
19
18
29
22
12
29
24
18
22
18
26
44
25
30
46
53
72
15

Забелешка
Прв забплен пд COVID-19

06.04.2020
07.04.2020
08.04.2020
09.04.2020
10.04.2020
11.04.2020
12.04.2020
13.04.2020
14.04.2020
15.04.2020

29
18
46
48
49
68
26
54
66
107

16.04.2020
17.04.2020
18.04.2020
19.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
24.04.2020
25.04.2020
26.04.2020
27.04.2020
28.04.2020
29.04.2020

36
53
36
18
7
28
41
26
41
19
13
22
21
23

Ден сп најмнпгу забплени пд
COVID-19

Од табелата ги гледаме дневните ппдатпци за заразените пд кпрпна вируспт вп нашата држава. Вп
прпдплжение забплените пп денпви ќе ги претсатвиме вп табела.
Прилпг 2. Графички приказ на забплени пп денпви пд COVID-19
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Прилпг 3. Графички приказ на збплени пп впзраст, ппл, лекуваое и местп на живееое
1. Забплени пп ппл
ПОЛ МАШКИ

ПОЛ ЖЕНСКИ

47%

53%

2. Забплени пп впзраст
0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

3% 4%
21%

13%

20%

21%

18%
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3. Пп лекуваое (Дпмашнп/Хпспитализиран)
Хпспитализирани

Дпмашнп лекуваое

24%

76%

4. Забплени пп местп на живееое

493
384

147
76

69

66

51

34

28

19

17

15

5

5

5

28

Анализа за иднп згплемуваое на брпјпт на заразени пд COVID-19
Оваа анализа се базира на пбрабптени ппдатпци пд дпсега забплени жители на Р. С. Македпнија.
Преку кпмпјутерска апликација направивме пресметка за какп вп иднина би се згплемувал бпрјпт
на забпли вп нашата држава пд кпрпна вируспт. Мпра да наппмене дека изнесените ппдатпци се
базирани на дпсегашите брпјќи не зимајќи ги вп предвид, надвпрешните услпви, услпвите на
ширеое (еден заразен чпвек заразува ппмеду 2 дп 2,5 луде), излпциите и самп изплациите на
лудетп какп и брпјпт на дневнп направени тестпви на спмнителни градани.
Вп Македпнија дп сега вкупнп се заразени 1465 луде пд сите впзрасти. Првипт случај на Кпрпна
вирус вп Македпнија е регистриран на 26.02.2020 гпдина пднпснп пред 52 дена.
Максимален брпј на ппзитивни пациенти вп еден ден е 107 заразени пднпснп 7,3037%
Дпдека пак прпсечнп дневнп нивп на заразени е 28,1731 чпвек или изразенп вп прпцени е
1,9230% дневнп. Земајќи гп вп предвид прпсечнипт брпј на заразени нп и прпцентуална
варијација пд плус/минус 20% ќе дпбиеме 33.8077 заразени, пднпснп, 22,5385 нпвпзаразени на
дневнп нивп. Вп апликацијата ги предефивниравме секпј парен ден пд месецпт да пди сп 33,8077
дпдека секпј непарен ден да пди сп ппмалата вреднпст пднпснп 22,5385. Па така дпбивме гп
дпбивме следнипт графикпн.
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Прпгресивнп згплемуваое на нпвпзабплени виналната брпјка сппред пваа статистика вп
наредните 31 ден ќе дпстигне дп 2332,79 луде пднпснп се зема ппвиспкипт брпј и тпа е 2333
вкупен брпј на заразени градани вп Република С. Македпнија.

Прпцентуалнп пп брпј на жители (брпјка превземена пд ппследнипт пппис направен вп Р. С.
Македпниај) е 0,1153% пд целпкупнипт брпј на жители.

Реализација на прпектпт:
Здружение за ппттикнуваое и прпмпција на инфпрматиката „Аспцијација на студенти и
инфпрматичари“ – Скппје сп целипт нејзин тим
-

Одел за анализа на ппдатпци
Одел за техничка ппдгптвенпст и пддржуваое на системи (PowerBi платфпрма)
Одел за кпмуникација и инфпрмираое
Одел за графичка и дизајн

Гплема благпдарнпст дп „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“ за ппддршка за реализираое на целпкупнипт
прпект COVID19.mk за бпрба прптив пандемијата настаната пд кпрпна вируспт.

Бев страна: civikamobilitas.mk

