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АНОТАЦІЯ 

Кремсарь І.М. Медико-соціальне обґрунтування ресурсного забезпечення 

первинної медико-санітарної допомоги для профілактики хвороб системи 

кровообігу. - Кваліфікаційна наукова праця на правах  рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 

22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина – Запорізький державний 

медичний університет, Запоріжжя, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 

рік.  

Дослідження має п’ять послідовних етапів, які узгоджені з завданнями. 

На першому етапі нашого дослідження було проведено комплексний та 

системний аналіз даних наукових джерел щодо стану здоров’я дорослого 

населення в зв’язку з хворобами системи кровообігу як в світі так і Україні, 

доцільності та ефективності їх профілактики, впровадження якої в різних 

країнах світу покращило стан здоров’я населення, забезпечення медичних 

працівників медичним обладнання для виявлення та корекції чинників ризику 

хвороб системи кровообігу. Проведений бібліосемантичний аналіз дозволив 

визначити мету та завдання дослідження, обґрунтувати об’єкт, предмети та 

обсяги дослідження, а також методологію для досягнення мети. 

На другому етапі дослідження за стандартною методикою проведено 

оцінку стану здоров’я населення Запорізької області в порівнянні з 

аналогічними показниками по Україні. У структурі смертності населення 

працездатного віку хворобам системи кровообігу протягом 2008-2017 рр. 

належить третина (33,3 %). Встановлено передчасну смертність міського 

населення працездатного віку чоловічої статі Запорізької області. Протягом 

2008-2017рр. на тлі нижчого рівня первинної та загальної захворюваності в 

зв’язку з хворобами системи кровообігу серед дорослого населення 

Запорізької області в порівнянні з аналогічним показником по Україні, 

спостерігається вищий в 1,3 рази рівень первинного виходу на інвалідність 
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(13,2 на 10тис. нас, – Запорізька область проти 10,2 на 10тис. нас – Україна, 

2018 р.), особливо серед населення працездатного віку (11,3 на 10тис. нас, – 

Запорізька область проти 9,8 на 10тис. нас – Україна, 2018 р.). Структура 

загальної захворюваності на хвороби системи кровообігу як в Україні, так і в 

Запорізькій області протягом останніх 10 років залишається сталою, а 

провідне місце належить гіпертонічній хворобі. 

Наступним третім етапом нашого дослідження стало вивчення стану 

ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я території спостереження 

первинної медичної допомоги комунальної форми власності (генеральна 

сукупність). Показано, що 95 % будівель, які розташовані в сільській 

місцевості, мають зношеність 100 %, з яких лише 15,6 % мають туалет в 

приміщенні, а 27,3 % взагалі не мають навіть холодного водопостачання, 

забезпеченість їх автотранспортом, який відповідає технічним вимогам, 

складає 3,2 % на тлі наявних 211 пунктів здоров’я, куди лікар повинен 

приїздити згідно графіку, відповідно до сформованої спроможної мережі для 

надання медичної допомоги населенню, яке мешкає на території доступності, 

що свідчить про її недоступність. Забезпеченість медичним обладнанням для 

профілактики хвороб системи кровообігу станом на 01.2019 р. становить 100 

%, а найціннішим ресурсом є медичні кадри. Укомплектованість лікарями 

первинної медичної допомоги в 2019 р. становила 75,0 (69,2÷82,4) % проти 

66,1 (59,25÷81,2) % в 2017 р., кожен третій лікар старше працездатного віку, 

дві третини мали досвід роботи понад 10 років, але кваліфікаційна категорія 

відсутня у кожного третього. Укомплектованість молодшими спеціалістами з 

медичною освітою в 2019 р.становила 82,4 (73,1÷91,8) %, серед яких особи 

віком до 45 років - 62,0 (54,9÷73,7) % та з досвідом роботи понад 10 років. 

На наступному четвертому етапі нашого дослідження за допомогою 

анкетування було проведено оцінку обізнаності дорослого населення та 

медичних працівників про чинники ризику хвороб системи кровообігу, а 

також їх стратифікацію. Встановлено, що частота використання медичного 

обладнання не відповідає стандартам медичної допомоги: вимірювання 
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артеріального тиску у пацієнтів із встановленим діагнозом гіпертонічна 

хвороба при кожному зверненні проводить 94,89±1,88 % сімейних лікарів та 

95,24±4,65 % терапевтів (р>0,05); загальний серцево-судинний ризик за 

шкалою SCORE у пацієнтів із чинниками ризику здійснює 81,75±3,30 % 

сімейних лікарів та 71,43±9,86% терапевтів, після встановлення діагнозу - 

69,34±3,94 % сімейних лікарів та 57,14±10,80 % терапевтів. Жоден із 

анкетованих нами лікарів не надав 100 % правильних відповідей про 

загальновідомі чинники ризику хвороб системи кровообігу. Проводить бесіди 

щодо прихильності до здорового способу життя з населенням 44,5±4,25 % 

лікарів, як наслідок, лише 19,4±7,1 % опитаного населення вважає, що до 

погіршення стану їх здоров’я призводять шкідливі звички та відсутність 

профілактичних заходів. Попри це 93,3±0,48 % опитаного дорослого 

населення має уявлення про чинники ризику хвороб системи кровообігу, а 

джерелом інформації є інтернет - 62,1±9,01 % респондентів. 

Отримані результати дозволили на п’ятому етапі провести SWOT-аналіз 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги, який довів, що найбільші загрози для 

підвищення рівня профілактичної роботи медичними працівниками створені 

саме во внутрішньому середовищі, для подолання яких нами науково 

обґрунтована організаційно-структурну модель ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону з 

введенням до неї удосконалених та якісно нових елементів: регіональні 

протоколи надання медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу 

та стратифікації їх ризику відповідно до стандартів, введення індикаторів 

якості профілактичної роботи в закладах охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги в залежності від рівня профілактики (первинна, вторинна, 

третинна), що дозволить використовувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень, координувати дії для мінімізації 

негативного впливу ресурсного забезпечення на стан профілактичної роботи. 
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Впровадження окремих елементів запропонованої моделі позитивно вплинуло 

на рівень знань медичних працівників: вдвічі зменшилась кількість 

консультування з колегами з 53,5±4,63 % до 25,0±4,02 % (р<0,001), в 4 рази 

зменшилась частка неофіційних консультацій з лікарями-спеціалістами з 

44,8±4,62 % до 11,2±2,93 % (р<0,001), кількість офіційних направлень до 

лікарів-спеціалістів зменшилася з 23,3±3,92 % до 14,7±3,28 %% (р>0,05). 

Підтвердженням покращення профілактичної роботи з населенням стало 

достовірне зростання індикаторів як первинної профілактики: зростання 

питомої ваги записів в амбулаторних картках щодо тютюнопаління в 2,36 раза 

(р>0,001), наявні дані окружності талії - в 2,44 раза (р>0,001), так і вторинної 

профілактики: зростання в 6,3 раза встановлення діагнозу «Гіпертонічна 

хвороба» під час скринінгу (р>0,001), призначення медикаментозного 

лікування та досягнення цільового рівня артеріального тиску (р>0,001). 

Ефективність моделі також позитивно оцінена експертами. 

Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягає в тому, 

що вперше в Україні: 

- комплексно досліджено ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги комунальної форми власності; 

- запропоновано індикатори профілактики хвороб системи кровообігу в 

закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги; 

- здійснено наукове обґрунтування та розроблено організаційно-структурну 

модель ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення на рівні регіону; 

- визначено стратегічний напрямок організаційного забезпечення 

профілактики хвороб системи кровообігу на рівні регіону, який полягає в 

створенні регіонального тренінгового центру при спеціалізованому закладі 

охорони здоров’я для медичних працівників первинної медичної допомоги 

регіону для підвищення рівня знань за програмою цільового тренінгу, яка 

розроблена з урахуванням виявлених недоліків в роботі. 
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Удосконалено комплекс заходів з профілактики хвороб системи 

кровообігу дорослого населення. 

Набули подальшого розвитку методичні підходи до вирішення завдання 

профілактики хвороб системи кровообігу на первинному рівні надання 

медичної допомоги. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вони стали підставою для: 

- впровадження окремих елементів запропонованої організаційно-

структурну модель ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу 

серед дорослого населення на рівні регіону; 

- розробки регіональної програми тренінгу з урахуванням виявлених 

недоліків теоретичних знань та практичних навичок медичних працівників 

первинного рівня щодо профілактики хвороб системи кровообігу; 

- формування груп медичних працівників первинної медичної допомоги в 

залежності від рівня медичної освіти; 

- обґрунтування індикаторів якості профілактики хвороб системи 

кровообігу в закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги. 

Ключові слова: ресурсне забезпечення, профілактика, хвороби системи 

кровообігу, медичні кадри, матеріально-технічне оснащення, первинна 

медична допомога. 

ANNOTATION 

Kremsar I.M. Medico-social substantiation of resource provision of primary 

health care for prevention of cardiovascular diseases. - Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree for the degree of Doctor 

of Philosophy in the field of knowledge 22 Healthcare, specialty 222 Medicine - 

Zaporizhzhia state medical university, Zaporizhzhia, 2021. 
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The thesis defense will take place in the Specialized Scientific Council of 

Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2021.  

The compiled research program has 5 stages of work, which is consistent with 

the tasks. 

At the first stage of our study, a comprehensive and systematic analysis of 

scientific data on the health of the adult population in connection with cardiovascular 

diseases in the world and in Ukraine, the feasibility and effectiveness of its 

prevention, the implementation of which in different countries has improved public 

health, providing medical workers with medical equipment to identify and correct 

risk factors for cardiovascular diseases. The conducted bibliosemantic analysis 

allowed to determine the purpose and objectives of the study, to substantiate the 

object, subjects and scope of the study, as well as the methodology for achieving the 

goal. 

At the second stage of the study, the health status of the population of 

Zaporizhzhia region was assessed in comparison with the similar indicators in 

Ukraine according to standard indicators. In the structure of mortality of the working 

age population cardiovascular diseases owns a third (33,3 %). Premature mortality 

of the urban working age of male population of Zaporizhia region has been 

established. Against the background of a lower level of primary and general 

morbidity due to cardiovascular diseases among the adult population of Zaporozhye 

region compared to the same indicator in Ukraine during 2008-2017, it a 1,3 times 

higher level of primary access to disability (13,2 per 10 thousand of people, - 

Zaporizhia region against 10,2 per 10 thousand of population - Ukraine, 2018), 

especially among the working age population (11,3 per 10 thousand of population, - 

Zaporizhia region against 9,8 per 10 thousand of population - Ukraine, 2018). The 

structure of the general incidence of the cardiovascular diseases in Ukraine and 

Zaporizhia region has remained stable over the last10 years, and the leading place 

belongs to hypertension. 
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The next third stage of our research was to study the state of resource provision 

of health care facilities in the area of observation of primary health care of communal 

ownership (general population). It’s proved that 95 % of buildings located in rural 

areas were 100 % worn out, and only 15,6 % had indoor toilets, 27,3 % did not even 

have cold water supply at all. The provision of motor transport that meet the 

technical requirements is 3,2 % against the background of the available 211 health 

points, where the primary care physician must arrive according to the schedule, in 

accordance with the established network to provide medical care to the population 

living in the accessible area and it indicates its unavailability. The provision of 

medical equipment for the prevention of cardiovascular diseases of 01.2019 was 100 

%, and the most valuable resource was medical staff. Staffing of primary care 

physicians in 2019 was 75,0 (69,2 ÷ 82,4) % against 66,1 (59,25 ÷ 81,2) % in 2017, 

every third doctor is older than working age, two thirds had work experience of more 

than 10 years, but qualification category is absent in every third. Staffing of junior 

specialists with medical education in 2019 amounted to 82,4 (73,1 ÷ 91,8) %, 

including persons under the age of 45 – 62,0 (54,9 ÷ 73,7) % and with work 

experience over 10 years. 

In the next fourth stage of our study, a questionnaire was used to assess the 

awareness of adults and health professionals about the risk factors for diseases of the 

circulatory system, as well as their stratification. It was found that the frequency of 

use of medical equipment does not meet the standards of medical care: measurement 

of blood pressure in patients diagnosed with hypertension at each visit is 94,89 ± 

1,88 % of family physicians and 95,24 ± 4.65 % of physicians (p> 0,05); the total 

cardiovascular risk according to the SCORE scale in patients with risk factors is 

carried out by 81,75 ± 3,30 % of family physicians and 71,43 ± 9,86 % of physicians, 

after diagnosis – 69,34 ± 3,94 % of family physicians and 57,14 ± 10,80 % of 

therapists. None of the doctors we surveyed provided 100 % correct answers about 

well-known risk factors for cardiovascular diseases. As a result, only 19,4 ± 7,1 % 

of the population believe that bad habits and the lack of preventive measures lead to 

a deterioration in the state of their health. measures. Despite this, 93,3 ± 0,48 % of 
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the adult population has an idea of the risk factors for cardiovascular diseases, and 

the source of information is the Internet – 62,1 ± 9,01 % of respondents. 

The generalized results allowed to carry out at the fifth stage the SWOT-

analysis of factors of external and internal environment of health care facilities of 

primary health care. It proved that the greatest threats to increase preventive work 

by health workers are created in the internal environment. To overcome the threats 

of the internal environment, we have scientifically substantiated the organizational 

and structural model of prevention of diseases of the circulatory system among the 

adult population in primary health care facilities at the regional level with the 

introduction of improved and qualitatively new elements: regional protocols for the 

provision of medical care to patients with cardiovascular diseases and stratification 

of their risk in accordance with the standards, introduction of indicators of quality 

of preventive work in the health care facilities of primary health care depending on 

the level of prevention (primary, secondary, tertiary), which will allow use the 

information obtained to make management decisions, coordinate actions to improve 

the quality of health care and conduct targeted trainings taking into account the 

identified gaps in the knowledge of health professionals. The introduction of some 

elements of the proposed model had a positive effect for the level of knowledge of 

health professionals, as a result, significantly halved the number of consultations 

with colleagues from 53,5 ± 4,63 % to 25,0 ± 4,02 % (p <0,001), the share of 

informal consultations with specialists decreased from 44,8 ± 4,62 % to 11,2 ± 2,93 

% (p <0,001), the number of official referrals to specialists decreased insignificantly 

- from 23,3 ± 3, 92% to 14,7 ± 3,28 %% (p> 0,05). Confirmation of the improvement 

of the quality of preventive work with the population was a significant increase in 

indicators as primary prevention: an increase in the proportion of records in 

outpatient cards for smoking for a 2,36 times (p> 0,001), available data on waist 

circumference – for a 2,44 times (p> 0,001), and secondary prevention: for a 6,3 

times-fold increase in the diagnosis of "hypertension" during screening (p> 0,001), 

the appointment of drug treatment and achieving the target blood pressure (p> 
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0,001). The effectiveness of the model is also positively confirmed by the results of 

expert evaluations. 

Scientific novelty. The thesis results are the first to: 

- comprehensively studied the resource provision of primary health care facilities of 

communal ownership; 

- indicators of prevention of diseases of the circulatory system in primary health care 

facilities are proposed; 

- scientific substantiation was carried out and the organizational and structural model 

of resource provision of primary health care facilities for the prevention of diseases 

of the circulatory system among the adult population at the regional level was 

developed; 

- the strategic direction of organizational support for the prevention of diseases of 

the circulatory system at the regional level, which is to create a regional training 

center at a specialized health care facility for primary care of the region to improve 

knowledge of the targeted training program, which is designed taking into account 

identified shortcomings in work. 

The set of measures for the prevention of cardiovascular diseases of the adult 

population has been improved. 

Methodological approaches to solving the problem of prevention of diseases of 

the circulatory system at the primary level of medical care have been further 

developed. 

Practical significance of the thesis results derive from the fact that they are 

the basis for: 

- introduction of certain elements of the proposed organizational and structural 

model of prevention of cardiovascular diseases among the adult population in 

primary health care facilities at the regional level; 

- development of a regional training program taking into account the identified 

shortcomings of theoretical knowledge and practical skills of primary care 

workers in providing medical care to adults; 
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- formation of groups of primary health care workers depending on the level of 

medical education; 

- substantiation of indicators of quality of preventive work in primary health 

care facilities regarding the state of preventive measures of cardiovascular 

diseases at the regional level. 

Key words: resource provision, prevention, cardiovascular diseases, medical 

staff, logistics, primary care. 
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