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Choroby przenoszone drogą pokarmową 

Opracowany został symulator programowy służący generowaniu 

możliwych przebiegów epidemii chorób przenoszonych drogą 

pokarmową.  

W procesach generowania epidemii rozpatrywane są różne patogeny 

powodujące stany chorobowe. Nośnikami patogenów są w tym 

przypadku substancje: żywność zwierzęca i roślinna lub woda, 

przenoszące patogeny i dostające się do drogi pokarmowej osobników. 

Nośniki te mają różnego typu atrybuty, w tym wielkość substancji z 

patogenami, ich rozmieszczenie, drogi dystrybucji, itd. Rozpatruje się 

przy tym model terytorialny rozwoju epidemii. Możliwe są trzy 

poziomy rozprzestrzeniania się substancji: hurtownie, sklepy oraz 

ośrodki żywienia zbiorowego (lub rodzinnego).  

 



Choroby przenoszone drogą pokarmową 
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W obszarze rozpatrywanym znajdują się: punkty dystrybucji 

żywności trzech poziomów i miejsce dyslokacji służb sanitarnych 

Rys.1. Terytorialne rozmieszczenie elementów systemu żywienia  



Choroby przenoszone drogą pokarmową 

W symulatorze pamiętane jest to, z jakiego źródła pochodzi substancja 

powodująca dane schorzenie, można taką cechę przypisać również do 

chorego; można też w danym punkcie obszaru notować przepływ 

substancji z patogenem oraz liczbę zachorowań związanych z danym 

źródłem.  

Zatem chory jest związany z ogniskiem chorobotwórczym, co jest 

pamiętane w symulatorze. Kontrolowana jest też ilość substancji w 

poszczególnych ogniskach.  

Symuluje się przy tym proces docierania inspektorów sanitarnych do 

chorych i do poszczególnych ognisk. Blokuje się wtedy substancję 

pozostałą w ognisku zapamiętując tą daną wraz z chwilą rozpoznania 

ogniska.  



Choroby przenoszone drogą pokarmową 

Elementy losowości w modelu rozprzestrzeniania się  

i przeciwdziałania epidemii są następujące: liczba ognisk 

epidemicznych, wielkość masy substancji z patogenem, 

intensywność zachorowań wewnątrz regionalnych, 

intensywność zachorowań międzyregionalnych, wpływ 

finansowania na działań przeciwepidemicznych na rozwój 

epidemii (na pozostałą masę nośnika) oraz wpływ działań 

zespołów osobowych na pozostałą masę nośnika i na 

zmniejszenie intensywności zachorowań. Uzyskuje się w ten 

sposób możliwość badania charakterystyk wpływu działań 

przeciw-epidemicznych na rozwój epidemii. 



Choroby przenoszone drogą pokarmową 

Symulator zachowuje historię rozwoju choroby: oznaki, 

zagrożenia oraz przebieg epidemii. Ustalone są 

charakterystyki czasowe kontroli i zabiegów sanitarnych. 

Symulować można działanie jednoczesne kilku różnych 

patogenów. Istnieje możliwość zatrzymania symulatora  

i oglądu stanu rozwoju choroby, historii rozwoju choroby, 

itp. Istnieje też możliwość przerwania pracy symulatora  

i wszczęcie jego działania (nawet kilkukrotne) z innymi 

wartościami parametrów. 

 



Choroby przenoszone drogą pokarmową 

Istnieje możliwość wyświetlania różnych rodzajów 

charakterystyk, w tym liczby chorych w całym obszarze 

lub z podziałem na punkty obszaru, liczbę chorych  

z podziałem na punkty obszaru oraz informacją, z jakiego 

źródła było zachorowanie, liczbę chorych z podziałem na 

punkty obszaru i wiek lub płeć chorych, liczbę kontroli w 

obszarze w dniach z zaznaczeniem odkrycia ognisk, liczbę 

odkrytych ognisk wraz z lokalizacją w upływie dni rozwoju 

epidemii, itp. 

Można wykorzystywać tu z powodzeniem i z korzyścią dla 

ćwiczących technikę After Action Review. 

 



Komponenty systemu ćwiczeń 
symulacyjnych dla służb sanitarnych 

Opracowując metodykę organizacji ćwiczeń 

symulacyjnych dla organów nadzoru sanitarnego 

powodujących lepsze przygotowanie inspektorów do 

zwalczania potencjalnych wystąpień zatruć lub epidemii 

chorób przenoszonych droga pokarmową oraz 

powodujących doskonalenie procedur stosowanych w 

działaniach organów nadzoru sanitarnego zespół 

wykonawców ustalił, że system wspomagania ćwiczeń 

symulacyjnych powinien składać się z szeregu 

komponentów, które przedstawiono na kolejnym 

rysunku. 



Komponenty systemu ćwiczeń 
symulacyjnych dla służb sanitarnych 

Rys.2. Struktura komponentów systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych  

służb sanitarnych  



Modele symulacyjne 

W zastosowanym procesie wytwórczym istotną rolę 

odgrywały modele formalne, które najczęściej przyjmują 

postać modeli matematycznych. Stanowią one wstęp do 

konstrukcji składowych stanu i dynamiki symulatora 

rozwoju epidemii chorób. Wobec tego, bezpośrednio po 

etapie definiowania celów i wymagań dla środowiska 

symulacji, następnym jest modelowanie obiektów 

reprezentujących stany odwzorowanego fragmentu świata,  

metod wyznaczania zmian stanów, synchronizacji zmian w 

czasie symulacyjnym, komunikacji i interakcji obiektów 

symulacyjnych, składowania i odtwarzania stanu symulacji. 



Moduł symulacji został zaimplementowany 

w postaci biblioteki programowej. W skład 

biblioteki wchodzi opis szeregu interfejsów 

wymiany danych oraz sterowania 

przebiegiem symulacji. Takie rozwiązanie 

pozwala na uniezależnienie modułu 

symulacji od zewnętrznych komponentów, 

takich jak:  

- wykorzystywana technologia  

   bazodanowa,  

- specyfika zobrazowania,  

- model interakcji z operatorem, 

- użycie innych modeli i aplikacji. 

 

Symulator NES 



Rys.3. Ekran aplikacji wraz z elementami scenariusza i dynamiczną listą inspektorów 

Charakterystyki uzyskiwane z symulatora 
chorób przenoszonych drogą pokarmową 



Charakterystyki uzyskiwane z symulatora 
chorób przenoszonych drogą pokarmową 

Rys.4. Wskazane w wywiadach punkty konsumpcji jako potencjalne źródła skażenia 



Rys.5. Wykryte źródła skażenia wraz z wykrytą w tych źródłach żywnością  

Charakterystyki uzyskiwane z symulatora 
chorób przenoszonych drogą pokarmową 



Charakterystyki symulatora chorób 
przenoszonych drogą pokarmową 

Rys.6. Zagregowana populacja (susceptable, incubation, sickHome, 

sickHospital, recuperation, recovered, death) w funkcji czasu 



Charakterystyki uzyskiwane z symulatora 
chorób przenoszonych drogą pokarmową 

Rys.7. Wykres wielkości skażenia w funkcji czasu 



Struktura ćwiczeń symulacyjnych 
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Rys.8. Struktura organizacyjna ćwiczeń symulacyjnych służb sanitarnych  



Przebieg ćwiczeń symulacyjnych 

Rys.9. Opracowano standard stanowiska dla inspektorów sanitarnych biorących udział 

w ćwiczeniach. Jest on zgodny ze środowiskiem pracy inspektorów sanitarnych. 



Przebieg ćwiczeń symulacyjnych 

Rys.10. Wyświetlane są na bieżąco i analizowane przez prowadzących ćwiczenia 

charakterystyki uzyskiwane na podstawie wyników pracy inspektorów sanitarnych 



Przebieg ćwiczeń symulacyjnych 

Rys.11. Etap omówienia wyników ćwiczeń symulacyjnych. Stosuje się tu technikę  

After Action Review, jako standard  dojrzałych ćwiczeń symulacyjnych.  



Wnioski końcowe 

Uruchomiono i przetestowano środowisko programowe 

odnoszące się do modelu rozwoju epidemii chorób 

przenoszonych drogą pokarmową oraz prac inspektorów 

sanitarnych podejmowanych w trakcie rozwoju i trwania 

epidemii. Symulator skonstruowany został w środowisku 

opracowanym w ISI WCY WAT wykorzystującym szereg 

bibliotek języka JAVA. Mechanizmy symulacji zostały 

zaimplementowane jako dodatkowe klasy i moduły 

aplikacyjne środowiska języka Java, co pozwala na łatwą 

modyfikację zarówno mechanizmów symulacyjnych, jak i 

części aplikacyjnej symulatora. 


