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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 

2008-2017 рр. 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 раза рівень первинного виходу на інвалідність 
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(13,2 на 10 тис. нас, – Запорізька область проти 10,2 на 10 тис. нас – Україна, 

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

Запорізька область проти 9,8 на 10 тис. 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 Zaporizhzhia 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 

Zaporizhzhia 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, - Zaporizhzhia region against 10,2 per 10 thousand of population - Ukraine, 

2018), especially among the working age population (11,3 per 10 thousand of 

population, - Zaporizhzhia region against 9,8 per 10 thousand of population - 

Ukraine, 2018). The structure of the general incidence of the cardiovascular 

diseases in Ukraine and Zaporizhzhia 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 
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% of 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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АТ – артеріальний тиск 

БПР- безперервний професійний розвиток 

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров’я 

ГХ – гіпертонічна хвороба 

ЗОЗ - заклад охорони здоров’я 

ЗОР – Запорізька обласна рада 

ЗСЖ – здоровий спосіб життя 

ІМ - інфаркт міокарду 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КУ – комунальна установа 

КЗ – коунальний заклад 

КНП – комунальне неприбуткове підприємство 

МКХ – міжнародна класифікація хвороб 

МСЕК – медико-соціальна експертна комісія 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

МТО- матеріально- технічне обладнання 

НМТ - надлишкова маса тіла 

НСЗУ - Національна служба здоров’я України 

НСОЗ - Національна служба охорони здоров’я  

ПМД – первинна медична допомога допомога 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ЦВЗ – церебро-васкулярні захворювання 

ЦПМСД – центр первинної медико-санітарної допомоги 

ЧР – чинники ризику 

ХСК – хвороби системи кровообігу 
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ФР – фактори ризику 

ЯМД - якісна медична допомога 

SCORE- Systematic Coronary Risk Evaluation 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітньої федерації серця та 

Всесвітньої організації по боротьбі з інсультом 30 % випадків смерті від 

хвороб системи кровообігу (ХСК) у світі є передчасними [109]. Смертність 

населення України від ХСК в 2 рази перевищує у порівнянні з Європейським 

регіоном та в 3,6 раза вища від країн Євросоюзу, адже щороку 3,9 млн людей 

в Європі та понад 1,8 млн осіб в країнах Євросоюзу помирають від ХСК, що 

становить 45 % всієї смертності в Європі та 36 % в країнах Європейського 

Союзу, в той час як в Україні - близько 65 % [119]. Кількість дорослого 

населення в Україні, які мають ХСК, досягла 26,4 млн осіб, що становить 

57,5 % населення держави, з них 9,6 млн - особи працездатного віку (2015р.) 

[29]. За даними ВООЗ, найбільше зростання смертності в період з 2000 по 

2019 роки у світі спостерігалося саме від ХСК- більш як на 2 млн та досягла 

8,9 млн випадків, а інсульт займає друге місце – 11 % від загальної кількості 

смертей, при цьому більше ніж 80 % смертності від ХСК прийшлось на 

держави з середнім та низьким рівнем доходу [133]. Понад 3/4 усієї 

смертності від серцево-судинної патології можна попередити за допомогою 

відповідних змін способу життя [7]. 

Відсутність протягом тривалого часу безперервного комплексного 

контролю за динамічним спостереженням стану здоров’я дорослого 

населення, мотивації до збереження свого здоров'я та відповідальності за 

нього призвело до того, що в Україні 32,8% населення мають 3–5 чинників 

ризику (ЧР) розвитку ХСК, а 60,1 % – 1–2 ЧР, при цьому кількість ЧР зростає 

з віком [26]. Паралельно з цим спостерігається неефективність 

профілактичних заходів на первинному рівні надання медичної допомоги 

населенню: лише третина (36,6 %) осіб з високим ризиком ХСК приймають 

медичні препарати та консультуються у свого лікаря щодо профілактики 

серцево-судинних захворювань (ССЗ) [20]. 
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Таким чином, враховуючи все вище наведене залишається актуальним 

завдання щодо розробки організаційно-структурної моделі ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги 

профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Запорізького 

державного медичного університету. Дисертаційна робота є фрагментами 

науково-дослідної роботи кафедри охорони здоров’я, соціальної медицини та 

лікарсько-трудової експертизи «Наукове обґрунтування оптимізації системи 

надання медичної допомоги різних рівнів дорослому населенню в аспекті 

регіону» (№ державної реєстрації 0116U005353, термін виконання 2016-2020 

рр.), яка рішенням Вченої ради ЗДМУ реорганізована в кафедру соцільної 

медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права. 

Здобувач є співвиконавцем робіт тема її НДР «Шляхи вирішення актуальних 

проблем охорони здоров’я України в умовах реформування на 

законодавчому рівні» (№ державної реєстрації 0121U109170, термін 

виконання 2021-2026 рр.)  

Мета дослідження: наукове обґрунтування організаційно-структурної 

моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення на рівні регіону. 

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачають: 

1. Визначити сучасні світові підходи до організації профілактики та 

надання медичної допомоги дорослому населенню щодо профілактики 

хвороб системи кровообігу на первинному рівні.  

2. Провести аналіз стану здоров`я дорослого населення Запорізької 

області в зв’язку з хворобами системи кровообігу. 

3. Встановити стан ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

комунальної форми власності, що надають первинну медичну допомогу 

дорослому населенню Запорізької області. 
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4. Дослідити обізнаність дорослого населення про чинники ризику 

хвороб системи кровообігу, їх стратифікацію та коррекцію медичними 

працівниками первинної медичної допомоги. 

5. Обґрунтувати організаційно-структурну модель ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги 

профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні 

регіону та оцінити її ефективність. 

Об’єкт дослідження - система профілактики хвороб системи 

кровообігу. 

Предмети дослідження: показники популяційного здоров’я дорослого 

населення працездатного віку, ресурсне забезпечення закладів охорони 

здоров’я комунальної форми власності, що надають первинну медичну 

допомогу, стан профілактичної роботи медичними працівниками первинної 

медичної допомоги. 

Методи дослідження обґрунтовані системним підходом та аналізом, 

що дозволило розробити поетапну програму виконання дослідження, 

застосувати комплекс адекватних методів дослідження:  

бібліосемантичний – для вивчення світового досвіду стосовно розробки 

та впровадження різних ефективних заходів з профілактики ХСК;  

медико-статистичний – для динамічного та структурного аналізу 

стану здоров’я дорослого населення Запорізької області в зв’язку з ХСК в 

порівнянні аналогічними показниками по Україні, а також для аналізу 

ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної форми 

власності, що надають первинну медичну допомогу дорослому населенню 

Запорізької області;  

соціологічний - для аналізу якості організації роботи медичними 

працівниками первинної медичної допомоги серед дорослого населення щодо 

профілактики ХСК, а також для та оцінки ефективності тренінгів; 

біостатичний - для статистичної обробки отриманих результатів 

дослідження;  
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моделювання - для розробки організаційно-структурної моделі 

профілактики ХСК серед дорослого населення в закладах охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги на рівні регіону; 

організаційного експерименту – для апробації впровадження окремих 

запропонованих елементів моделі; 

експертних оцінок - для визначення ефективності запропонованої 

моделі. 

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. 

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. 
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Теоретичне значення роботи полягає в суттєвому доповненні теорії 

соціальної медицини та організації охорони здоров’я в частині організації 

комплексної профілактики хвороб системи кровообігу. 

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. 

Їх впровадження реалізовано:  

- на регіональному рівні шляхом використання окремих елементів 

запропонованих нововведень наказ ДОЗ ЗОДА № 45-адм від 17.04.2018 р 

«Про проведення тренінгів для лікарів первинної медичної допомоги щодо 

профілактики серцево- судинних захворювань», наказ ДОЗ ЗОДА № 60-адм 

від 29.05.2018 р «Про проведення тренінгів для лікарів первинної медичної 

допомоги щодо профілактики серцево- судинних захворювань», наказ ДОЗ 

ЗОДА № 94-адм від 29.10.2018 р. «Про проведення тренінгів для лікарів 

первинної медичної допомоги щодо профілактики серцево-судинних 

захворювань», наказ ДОЗ ЗОДА № 113-адм від 29.11.2018 р. «Про 

проведення тренінгів для лікарів первинної медичної допомоги щодо 

профілактики серцево-судинних захворювань», наказ ДОЗ ЗОДА № 66-адм 

від 12.06.2018 р «Про проведення тренінгів щодо профілактики серцево-

судинних захворювань для медичних працівників з середньою медичною 
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освітою», наказ ДОЗ ЗОДА № 95-адм від 29.10.2018 р «Про проведення 

тренінгів щодо профілактики серцево-судинних захворювань для медичних 

працівників з середньою медичною освітою», наказ ДОЗ ЗОДА № 114-адм 

від 03.12.18 р. «Про проведення тренінгів щодо профілактики серцево-

судинних захворювань для медичних працівників з середньою медичною 

освітою»; 

- у практичний діяльності закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги комунальної форми власності Запорізької області, КНП 

«Обласний медичний центр серцево - судинних захворювань» Запорізької 

обласної ради, Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр громадського здоров’я» Одеської обласної ради. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено 

інформаційний пошук і аналіз наукової літератури за темою дисертації, 

обґрунтовано актуальність дослідження, особисто визначено мету й завдання 

дослідження, розроблено його програму, обрано методики для вирішення 

поставлених завдань, здійснено збір та викопіювання первинної 

документації, розроблено анкети медико-соціологічного дослідження та 

організовано збір його матеріалів, розроблено комп’ютерні програми 

формування баз даних і статистичну обробку результатів дослідження на 

основі пакету статистичного аналізу Microsoft Excel та ліцензованої програми 

Statistica 10.0., оброблені та систематизовані отримані матеріали, проведено 

аналіз, моделювання, узагальнення та інтерпретація результатів, 

сформульовано висновки, запропоновані практичні рекомендації, що 

знайшло відображення в опублікованих працях за темою роботи.  

Апробація результатів у науково-практичних конференціях: 

- на міжнародному рівні - на міжнародній науково-практичній 

конференції «Social, legal and management aspects of healthcare development: 

problems, prospects, world experience» (Льорет-де-Мар (Іспанія), 2021); VIII 

міжнародній науково-практичній конференції «Scientific horizon in the context 

of social crises» (м. Токіо (Японія), 2021), II міжнародній науково-практичній 
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конференції «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern 

Aspects» (м. Таллін (Естонія), 2021), II міжнародній науково-практичній 

конференції «Scientific community: interdisciplinary research» (м. Гамбург, 

(Германія), 2021); 

- на регіональному рівні – на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених і студентів Сучасні аспекти медицини і 

фармації - 2017 (м. Запоріжжя, 2017), на науково-практичній конференції, 

присвяченій 50-річчю заснування ЗДМУ (м. Запоріжжя, 2018), 

Всеукраїнській науково-практичної конференції молодих вчених і студентів 

Сучасні аспекти медицини і фармації - 2021 (м. Запоріжжя, 2021), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові проблеми сучасної 

трансформації охорони здоров’я» (м. Запоріжжя, 2021), Міжнародному 

конгресі «XVIII конгрес світової федерації Українських лікарських 

товариств» (01–03 жовтня 2020 р.; Львів). 

Публікації. Всього за темою дисертації опубліковано 13 наукових 

праць, з них 4 статті, у тому числі 3 статті у фахових виданнях України та 1 - 

у іноземному науковому виданні, що індексується Scopus, 9 – тез у 

матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг роботи: дисертація складається зі вступу, 

аналітичного огляду наукової літератури, програми та методів досліджень, 

чотирьох розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, додатків. 

Текст дисертації викладений на 244 сторінках машинописного тексту, 

138 – основного тексту. і додатки на 24 сторінках, містить 37 таблиць та 29 

рисунків. Бібліографія включає 174 джерел, із них кирилецею – 96, латиною 

– 78. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ СВТОВІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ 

ПРИ ХВОРОБАХ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ 

 

Вивчення та аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел за 

темою дисертаційного дослідження надали нам можливість окреслити 

декілька важливих аспектів проблеми, що вивчається. 

 

 1.1. Особливості сучасного стану здоров’я дорослого населення в 

зв’язку з хворобами системи кровообігу в світі та Україні 

 

На жаль, провідною причиною інвалідності та смертності в світі та 

Україні залишаються ХСК. Наприклад, у Філіппінах з 1990 по 2019 рік 

смертність від ішемічної хвороби серця (ІХС) зросла з п’ятої до провідної 

причини смерті, а показник DALY від ІХС зріс більше ніж на 400 %. У цей 

же період в країнах з високим рівнем доходу спостерігається зменшення 

рівня випадків смертності від ХСК та інсультів - в 2019 році вони стали 

причиною смерті в загальній складності лише понад 2,5 млн осіб [108]. 

Ще з 70-х років у країнах так званої «сімки» смертність від ІХС, 

інфаркту міокарда (ІМ) та мозкових інсультів почала знижуватись на 1-3 % 

за рік і зниження продовжується до теперішнього часу. Так, в структурі 

загальної смертності ХСК в США займають 45–49 %, в країнах Європи - 48 

% від загальної кількості померлих (чоловіки – 43 %, жінки – 54 %), в 27 

країнах Євросоюзу – 42 % (чоловіки – 38 %, жінки – 45 %) [5]. За даними 

професорів Бейкера та Букмана, в США за останнє десятиріччя 

стандартизований показник рівня втрат здоров’я зменшився майже на 3 %, 

що свідчить про ефективні профілактичні заходи [121]. 

У той же час, смертність від ХСК в Україні значно вища, ніж у США та 

Європі (в два рази вища, ніж в Польщі, втричі більша, ніж у Греції, в чотири 
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рази перевищує таку у Німеччині, у шість разів – у Франції [10]. За даними 

Центру Громадського Здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 

України, виявлення випадків ССЗ майже подвоїлося з 271 мільйона в 1990 

році до 523 мільйонів у 2019 році, а кількість смертей від них неухильно 

збільшувалася: з 12,1 мільйона в 1990 році до 18,6 мільйона у 2019 році [13]. 

На жаль, прогнози експертів не заспокійливі: до 2030 р. ІХС залишиться 

головною причиною смерті та інвалідизації працездатного населення у 

всьому світі, зокрема смертність досягне 23,4 млн осіб [90], головним чином 

від захворювань серця та інсульту, які лишатимуться єдиними основними 

причинами смерті від хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ). 

Порівняно з іншими європейськими країнами, в Україні спостерігається 

постійне збільшення відносної частоти захворюваності на ХСК та їхньої ролі 

в погіршенні здоров’я населення. Так, у Польщі захворюваність на ХСК 

нижча в 2,3 раза, у Швеції – майже в 4 рази, у Великобританії – в 4,6 раза, у 

Франції – у 6 разів. [129]. Така ситуація впливає і на рівень середньої 

очікуваної тривалості життя. Як відомо, цей показник є загальновизнаним 

індикатором якості здоров’я населення. В Україні він становить 72 роки 

(чоловіки – 66,3 роки, жінки – 76,3 роки), що є значно нижчим в порівнянні з 

європейськими країнами [18], адже 14 з перших 20 країн за очікуваною 

тривалістю життя знаходяться в Європі. Наприклад, в Швейцарії середня 

очікувана тривалість життя становить 83,4 роки (чоловіки – 81,8 роки, жінки 

–85,1 роки), у Франції- 82,5 ( чоловіки - 79,8, жінки - 85,1). У США та Канаді 

аналогічні показники складають 78,5 та 82,2 роки відповідно. Абсолютним 

переможцем є країни Східної Азії – середня очікувана тривалість життя в 

Японії складає 84,3, в Сінгапурі – 84 роки [154]. 

На макроекономічному рівні такі втрати справляють негативний вплив 

на економіку країн, особливо з низьким і середнім рівнем доходу [92]. 

Зрозуміло, що найбільшими є економічні втрати саме внаслідок передчасної 

смертності економічно активного населення. Так, за розрахунками фахівців, 

наприкінці XX сторіччя збитки через передчасну смертність працездатного 
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населення становили майже 8 млрд доларів США, що складало 0,84 % від 

ВВП [79]. Несприятливим є й той факт, що коефіцієнти смертності від ХСК у 

чоловіків вищі, ніж у жінок: від ІХС приблизно в три рази, від 

цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) - менш ніж в два рази [6], при цьому 

показники смертності чоловіків в різних країнах значно коливаються - від 61 

% у Болгарії до 25 % у Франції [102]. 

На думку експертів Всесвітнього економічного форуму (Женева, 2011), 

епідемія ХНІЗ призводить до колосальних економічних втрат різних країн: 

ціна бездіяльності до 2030 р. може скласти 47 трлн доларів США. [130]. 

Тільки в країнах Євросоюзу на лікування ССЗ витрати сягають щороку понад 

75 мільярдів євро, ще понад 100 мільярдів становлять непрямі витрати [128]. 

У США прямі та непрямі витрати внаслідок ССЗ перевищують 250 мільярдів 

доларів щороку. У віковій категорії 25-64 роки в країнах Євросоюзу 

смертність від ІХС постійно знижується, в той же час як в країнах 

пострадянського простору спостерігається поступове зростання цього 

показника, що негативно впливає на економічний стан країн [24]. Поступове 

впровадження доступних, економічно вигідних та справедливих втручань 

при ХНІЗ між 2020 і 2030 роками може врятувати життя понад 4,6 млн людей 

найбідніших у світі, в тому числі 1,3 млн, які в противному випадку померли 

б у віці до 40 років [137]. 

Таким чином, стан здоров’я населення як в Україні так і в усьому світі 

в зв’язку з ХСК викликає занепокоєння, потребують подальшого аналізу 

причини поширення з метою пошуку вирішення питання щодо стабілізації 

показників. 

1.2. Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги та концепція чинників ризику хвороб системи 

кровообігу 

У 60-х роках минулого століття була сформульована концепція ЧР 

розвитку ХНІЗ, в структуру яких включені і ХСК. Концепція заснована на 

результатах проспективних епідеміологічних досліджень і в даний час є 
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методичною основою для планування і організації первинної профілактики 

ХСК. Відповідно до сучасних рекомендацій, профілактика ХСК має 

базуватися на концепції ЧР розвитку ХСК, основою яких є модифікація 

способу життя та зниження ЧР з метою запобігання виникненню 

захворювань ще на доклінічних стадіях їх розвитку. В світовій літературі 

відомо понад 200 факторів ризику (ФР), але майже 60 % загального тягаря 

хвороб у Європейському регіоні ВООЗ припадає на 7 провідних 

поведінкових та біологічних ФР, а саме на високий кров’яний тиск (12,8 %), 

тютюн (12,3 %), алкоголь (10,1 %), підвищений рівень холестерину у крові 

(8,7 %), надмірну масу тіла (7,8 %), недостатнє споживання фруктів і овочів 

(4,4 %), малорухомий спосіб життя (3,5 %) [93, 107]. За даними ВООЗ, понад 

3/4 усієї смертності від ССЗ можна попередити за допомогою відповідних 

змін способу життя [7, 90]. На сьогодні накопичені дані про масштабні 

дослідження щодо профілактики головних ФР розвитку ХСК: EURIKA 

(European Research Coordination Agency), 2009- 2010 рр. [127], INTERHEART, 

в якому вивчались ФР, асоційовані з розвитком ІМ, де брали участь 52 країни 

з усього світу [161], Фремінгемське дослідження, під час якого було детально 

обстежено 5209 чоловіків та жінок віком від 30 до 62 років, з наступним 

аналізом даних кожні 2 роки, та залученням до дослідження наступних 

поколінь, та ін. За різними даними, тільки у 17-25 % дорослого населення 

нашої країни не має ні ішемічної хвороби серця, ні ФР. Решта дорослого 

населення потребує первинної або вторинної профілактики [22]. 

Одним із найголовніших ЧР розвитку ХСК є підвищений артеріальний 

тиск (АТ). Так, 9,4 млн щорічних випадків смерті, що відповідає 16,5 % усіх 

випадків смерті, може бути обумовлено підвищенням кров’яного тиску [147]. 

Найвища поширеність підвищеного АТ спостерігається в Африканському 

регіоні ВООЗ (46 %), найнижча - у країнах Америки (35 %), у той же час у 

країнах із високим рівнем доходу вона нижче на 35 %. Відомо, що серед 

мешканців країн Європи поширеність цього ЧР становить 25 %. За 

прогнозами, глобальна ураженість населення АГ у світі у 2025 р. зросте до 
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1,5 млрд осіб. Загалом, в економічно розвинених країнах Європи та Північної 

Америки поширеність артеріальної гіпертензії (АГ) становить від 20 до 50 %, 

в країнах Азії, Африки та Латинської Америки, що розвиваються — близько 

20-30 % [98]. Середня поширеність АГ в шести європейських країнах 

(Англія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція) склала 44,2 %, у 

Канаді та Сполучених Штатах Америки (США) — 27,6 %. Найвища 

поширеність АГ серед європейських країн виявлена в Німеччині — 55,0 %, 

Фінляндії — 49,0 %, Іспанії — 47,0 %, Великобританії — 42,0 %, Швеції — 

38,0 % та Італії — 38,0 % [110]. Стандартизована за віком поширеність 

гіпертонії у осіб віком від 35 до 49 років у США — 45,6 % [137]. За даними 

епідеміологічного моніторингу, підвищений АТ в Україні має 54 % 

населення, у тому числі 54 % чоловіків та 53 % жінок. На жаль, 7,6 млн 

випадків передчасних смертей (близько 13,5 % загальної кількості), 54 % 

інсультів і 47 % подій, зумовлених ІХС, розвиваються внаслідок саме 

підвищеного артеріального тиску [126]. За результатами опитування STEPS в 

Україні, підвищений АТ було виявлено у 34,8 % населення країни в 2019 

році, при цьому показник був майже однаковий для жінок (35,0 %) та 

чоловіків (34,5 %) [158]. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства 

з гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC), ризик 

кардіоваскулярних ускладнень зростає залежно від підвищення АТ, а 

зростання на кожні 20/10 мм.рт.ст. призводить до підвищення ризику у 2 

рази. Хворі з підвищенним АТ мають вищий ризик розвитку серцевої 

недостатності у 6 разів, розвитку ІХС у 4 рази, та ризик виникнення інсульту 

у 7 разів [123]. Дані численних досліджень показують, що при зменшенні 

систолічного АТ на 10 мм рт. ст. ризик смерті від ССЗ знижується на 40 %, а 

при зниженні рівня діастолічного АТ на 5–6 мм рт. ст. характерно зменшення 

ризику розвитку мозкових інсультів на 42 %, а ризику наслідків ІХС – на 15 

%, тоді можливо буде досягнення основного завдання Всесвітньої федерації 

серця – скоротити смертність від ХСК на 25 %.  
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За результатами багатофакторного аналізу даних 26-річного 

Фремінгемського дослідження, ожиріння є також вагомим ЧР ХСК як у 

чоловіків, так і в жінок [45]. Прогнозують, що у 2020 році надмірну масу тіла 

матимуть 2,3 млрд. дорослого населення світу, ожиріння – 700 млн. У Європі 

до 2020 року загальна кількість дорослих, які страждають від ожиріння, 

досягне 150 млн., а дітей до 15 млн [115]. Згідно дослідження Індекса 

здоров’я, опублікованому в 2019 році, в Україні, кожен другий дорослий 

українець (53,7 %) має зайву вагу, а згідно опитування STEPS, 59,1 % мали 

надлишкову масу тіла (НМТ). При цьому зайва вага частіше зустрічається у 

жінок, які мають дещо вищий показник індексу маси тіла (ІМТ) (26,3) 

порівняно з чоловіками (25,9) [26]. Доведено, що при наявності ожиріння, 

особливо у жінок, збільшується ризик виникнення кардіоваскулярних подій. 

Так, дослідження Nurses` Health Study показало, що у жінок з ІМТ понад 29 

ризик виявився вищий у 3,6 раза [99]. Досягнення і підтримка нормальної 

маси тіла надають сприятливу дію на метаболічні ФР (АТ, ліпідний профіль, 

толерантність до глюкози) і дозволяють поліпшити профіль судинного 

ризику. Важливим є не тільки кількість жирової тканини, але і її розподіл, 

адже абдомінальне ожиріння небезпечніше, ніж наявність підшкірного жиру. 

При окружності талії 94 см і більше у чоловіків і 80 см і більше у жінок 

лікарю первинної ланки слід дати рекомендації щодо припинення набору 

маси тіла, а при рівні 102 см і більше у чоловіків і 88 см і більше у жінок - 

наполягати на зниженні маси тіла. НМТ та ожиріння оцінюється за 

допомогою ІМТ: при ІМТ в межах 25,0–29,9 кг/м2 - НМТ, ІМТ 30,0 кг/м2 і 

вище – ожиріння. 

За даними багатьох досліджень встановлена кореляція між 

дотриманням збалансованого харчування та зниженням ризику розвитку 

ХСК та їх ускладнень. Так, рекомендації щодо здорового харчування є 

обов’язковою складовою заходів профілактики ССЗ та описані в клінічних 

настановах Європейської та Американської асоціації кардіологів 2013 та 2016 

років [147]. Зважаючи на значну роль харчування в розвитку ХСК, в 
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Європейських клінічних настановах з профілактики ССЗ (2016 р.) було 

висловлено припущення, що запровадження здорового харчування та 

вживання солі до 5 грамів на добу зможе вдвічі знизити смертність від ХСК 

[122]. В середньому, кожен українець вживає 16 грам солі на добу з 

урахуванням солоних соусів 158]. 

Виявлення рівня глюкози в крові та діагностування гіперглікемії також 

є важливим фактором профілактики ХСК. Відповідно до кількості лікарів, а 

також молодших спеціалістів з медичною освітою, що здійснюють 

обслуговування вдома, кожен заклад надання ПМД повинен мати апарат 

визначення рівня глюкози крові у комплекті. Наявність цукрового діабету 

підвищує ризик розвитку ХСК у 2 рази та підвищує смертність від ХСК на 5 

% [94]. 

Ще одним з провідних ЧР ХСК є порушення ліпідного обміну, а саме 

гіперхолестерінемія та гіпертригліцерідемія [28]. Як відомо, рівень 

холестерину не повинен перевищувати 5 ммоль/л. Протягом 25 років, на 

жаль, в нашій країні зареєстровано негативні зміни середньопопуляційних 

рівнів ліпідних показників як серед чоловіків, так і серед жінок, причому 

серед останніх – більш виражені [120]. Зростання вмісту загального 

холестерину супроводжується істотним зниженням середніх показників 

холестерину ліпопротеїдів високої щільності. Отже, ліпідний профіль у 

популяції стає все більш атерогенним, адже ризик виникнення ІХС при 

підвищеному рівні холестерину збільшується в 2,2-5,5 раза [20, 158]].  

Значення поширеності тютюнопаління як ФР ХСК і передчасної смерті 

доведено численними дослідженнями і є загальновизнаним фактом. На жаль, 

тютюнопаління дуже поширене в усьому світі і становить близько 1 млд. 

осіб. Так, в Європейському регіоні, за даними ВООЗ,- близько 250 млн 

курців, що складає в середньому 31 %. Найнижчий рівень в світі — 10 % - у 

країнах Африканського континенту. В країнах, що розвиваються, 

розповсюдженість тютюнопаління серед чоловіків становить понад 65 %, 

водночас як у країнах з розвинутою економікою (країни Західної Європи, 
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США, Канада) частота цієї шкідливої звички вдвічі нижча. У США 

поширеність куріння серед дорослого населення в середині 1990-х рр. 

становила менше 25 %. В останні роки ці показники знизилися до 24 % серед 

чоловіків і 21 % - серед жінок (відповідно), а в деяких штатах - до 20 % і 14 

%. Коливання поширеності тютюнопаління серед жінок набагато більші: від 

1–2 % у Вірменії і Молдови до 42 % у Сербії та Чорногорії . Україна 

належить до країн з високою поширеністю тютюнопаління [86]. Адже 23% 

дорослого населення (8,2 млн) постійно вживають тютюнові вироби, при 

цьому чоловіки курять в п’ять разів частіше за жінок [8]. Згідно дослідженню 

STEPS, третина (33,9 %) населення України віком 18–69 років були 

нинішніми курцями, серед яких половина всіх чоловіків (50,3 %) та кожна 

шоста жінка (16,7 %). Новітні тютюнові продукти, такі як системи для 

нагрівання тютюну та електронні сигарети, використовуються все частіше, 

особливо молодшими групами населення. Те саме стосується і кальяну, який 

курили 18,7 % населення віком 18–29 років [158]. У той же час завдяки 

цілеспрямованої антитютюнової політиці рівень куріння в західних країнах 

за останні роки істотно знизився. Середній рівень поширеності куріння в 

країнах Західної Європи становить 34 % серед чоловіків і 25 % серед жінок. 

У країнах Східної Європи курять 47 % чоловіків і 20 % жінок [157]. 

Ретроспективне вивчення понад 15 тис. випадків ІМ в 52 країнах довело, що 

у курців ризик виникнення цього захворювання втричі вищий порівняно з 

тими, хто ніколи не курив, а за даними 13-річного проспективного 

дослідження, частота ІМ у курців чоловічої статі майже в 4 рази вища, ніж у 

однолітків, які не курять [96]. Значення тютюнопаління як ФР ХСК і 

передчасної смерті доведено численними дослідженнями і є 

загальновизнаним фактом. За даними Фремінгемського дослідження, 

тютюнопаління вдвічі підвищує ризик розвитку стенокардії та ІМ і майже в 5 

разів — виникнення раптової смерті. Встановлено, що близько третини 

випадків смерті від ІХС пов’язано з тютюнопалінням [148]. На жаль, навіть 

пасивне тютюнопаління несе загрозу здоров’ю населення: при контакті з 
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тютюновим димом або пасивному палінні ризик виникнення ХСК 

збільшується на 30 %. 

Не менш важливим ФР розвитку ХСК є надмірне споживання 

алкоголю, під яким вважають вживання понад 2 стандартних порцій 

алкогольних напоїв на день [87]. Одна стандартна порція - це 10 грамів 

алкоголю [88], дана кількість міститься приблизно в 330 мл пива, або 125-150 

мл вина (9-11 % міцності), або 25-30 мл міцних алкогольних напоїв. На жаль, 

19,7 % українців вживають шість і більше доз алкоголю за епізод вживання, 

при цьому ці показники втричі вищі серед чоловіків (29,5 %).  

Водночас, за показниками здорового способу життя (ЗСЖ), такими як 

рівень фізичної активності, споживання овочів і фруктів на людину в день, 

країна посідає 31 місце серед інших європейських країн [104]. Фізична 

активність – є одним з факторів, на який можна активно впливати. Велика 

частина населення світу веде сидячий спосіб життя: більше третини (37 %) 

чоловіків і майже половина (48 %) жінок ведуть малорухливий спосіб життя. 

З віком поширеність гіподинамії дещо зростає, але не істотно. Навіть у 

молодому віці (18-24 роки) рівень фізичної активності кожного четвертого 

чоловіка і другої жінки визначається як недостатній. За даними ВООЗ, 

регулярна фізична активність середньої інтенсивності рекомендується всім 

чоловікам і жінкам протягом усього життя в режимі мінімум 150 хв на 

тиждень, високо інтенсивної активності - 75 хв на тиждень. Частота 

навантажень - 3-5 рази на тиждень (бажано щодня). На жаль, протягом 25-

річного періоду спостереження в Україні частота гіподинамії вдвічі 

збільшилась серед чоловіків і в 1,5 раза- серед жінок. Слід зазначити, що в 

осіб, які ведуть малорухомий спосіб життя, ризик виникнення АГ на 20-50 % 

вищий, ніж у фізично активних [81]. 

Більшість захворювань мають багатофакторну етіологію і 

розвиваються внаслідок поєднання декількох ФР. Наприклад, якщо наявність 

цукрового діабету 2-го типу або АГ ізольовано підвищує ризик розвитку ІМ у 

чоловіків віком 40–65 років у 2,5 раза, то при їх поєднанні ризик зростає у 8 
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разів, а при супутніх порушеннях спектра ліпопротеїдів крові ризик 

підвищується в 19 разів [20]. Так, в Україні 32,8 % населення мали 3–5 ФР 

розвитку ХСК, а 60,1 % – 1–2 фактори, при цьому кількість ФР зростала з 

віком. Крім того, чверть (23,4 %) населення віком 40–69 років мали 30-

процентний та вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких 

як інсульт або інфаркт міокарда, у наступні 10 років. Проте лише третина 

(36,6 %) цих осіб з високим ризиком приймали препарати та консультувалися 

щодо профілактики ССЗ у свого лікаря. 

Однак навіть якщо сімейний лікар знає та хоче навчити пацієнта вести 

ЗСЖ, дотримуватися здорового харчування та надає йому відповідні 

рекомендації щодо профілактики ХСК, все одно неабияку роль відіграє 

матеріально-технічна база медичних установ, в яких працюють лікарі ПМД. З 

вищенаведеного стає зрозуміло, для чого кожен заклад надання ПМД 

повинен мати відповідне діагностичне обладнання та вироби медичного 

призначення для контролю над ЧР (АТ, ІМТ, рівень холестерину крові та ін.), 

тобто мати ресурсне забезпечення. У всіх ключових документах Всесвітньої 

організації сімейних лікарів висвітлена значна і соціальна роль лікарів ПМД, 

однак у багатьох країнах світу лікарі первинної ланки працюють у 

неналежних умовах, без достатнього оснащення і фінансування [39].  

Сучасна система охорони здоров’я України характеризується активним 

процесом реформування, пов’язаним з переходом від бюджетно-страхової до 

ринково-страхової моделі функціонування, зокрема, зміна організаційно-

правової форми закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) комунальної форми 

власності; стрімкий розвиток ПМД, формування госпітальних округів, 

впровадження нових методів оплати праці медичних працівників і способів 

фінансування медичних організацій та деякі інші [1, 15, 48, 57]. Водночас, 

існуюча в даний час система організації, управління та фінансування охорони 

здоров’я характеризується комплексом проблем, які залежно від характеру 

їхнього впливу на соціально-економічну ситуацію можна розділити на такі 

основні групи:  
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– структурні: неефективне розміщення ресурсів охорони здоров’я, 

недостатньо матеріально-технічне забезпечення закладів, неефективне 

використання кадрового потенціалу, нераціональне використання 

лікарняного фонду, відсутність господарської самостійності медичних 

закладів, повільне впровадження інноваційних технологій в охорону 

здоров’я;  

– управлінські: фрагментація системи управління, викликана 

наслідками надмірної децентралізації системи управління галуззю, 

міжвідомчі бар’єри і неузгодженості, слабка координація державних, 

регіональних і місцевих органів управління, практична відсутність 

взаємозв’язків між суб’єктами одного рівня системи охорони здоров’я, 

неефективна діяльність головних лікарів, неефективна система повноважень і 

обов’язків регіональних і муніципальних органів управління, недостатньо 

відпрацьована система оцінки ефективності охорони здоров’я, повільне 

реформування законодавчої бази;  

– фінансово-економічні: невідповідність державних гарантій надання 

безкоштовної медичної допомоги рівням фінансування галузі, 

неефективність методів і способів фінансування медичних установ [3]. 

З самого початку створення та функціонування організації (зміна 

організаційно-правової форми роботи ЗОЗ комунальної форми власності) 

виникає дві проблеми. Перша – які дії повинен виконувати кожен 

співробітник з метою отримання якісної медичної допомоги (ЯМД). Друга – 

які ж дії в цілому повинна виконувати організація, щоб досягти своїх 

організаційних цілей за рахунок існуючих ресурсів. Відповідно до 

визначеного необхідно визначитися чим керівник-менеджер має управляти в 

ввіреному йому комунальному неприбутковому підприємстві (КНП) тобто 

що відноситься до ресурсів ЗОЗ, що надає ПМД. 

Економічні ресурси (economic resources) - це вид ресурсів, необхідних 

для виробництва благ - товарів і послуг. По суті, це такий вид благ, який 

може бути використаний для виробництва інших благ. У це поняття 
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включається все, що сприяє економічній діяльності: природні ресурси 

(наземні, копалини, підводні); людські ресурси, їх здатності і кваліфікація; 

товари виробничого призначення або вироблені людиною засоби 

виробництва і т.д. Ще один основний вид економічних ресурсів - це 

фінансові ресурси.  

Охарактеризуємо матеріальні ресурси охорони здоров'я та медичних 

організацій. Матеріальні ресурси КНП ЗОЗ - це ресурси в матеріально-

речовій формі, що дозволяють здійснювати надання медичних, сервісних 

послуг і виконання робіт; це сукупність засобів і предметів праці, якими 

володіє і користується охорона здоров'я як галузь соціального сектора 

економіки. Матеріальні ресурси ЗОЗ можна уявити, як основні і оборотні 

фонди. 

До основних фондів відносяться будівлі, споруди, ліжковий фонд, 

виробнича інфраструктура, лабораторне обладнання, транспорт. 

Основні фонди переносять свою вартість у вартість вироблених 

медичних послуг по частинах. Ця частина характеризується як фізичний знос 

медичного обладнання (або будівлі), який дорівнює величині амортизаційних 

відрахувань за рік (від первісної вартості), що становить в середньому 5,6 % 

для будівель; 10-12 % - для медичного обладнання. Кількість медичного та 

лабораторного обладнання, ліжковий фонд залежать від профілю і 

потужності ЗОЗ.  

Оборотні фонди організацій охорони здоров'я є предмети одноразового 

використання, лікарські препарати, м'який інвентар, продукти харчування 

для пацієнтів, грошові кошти, касові залишки, кошти в розрахунках та ін. 

Оборотні фонди переносять свою вартість у вартість вироблених медичних 

послуг цілком за рік. Інакше кажучи, якщо предмети і матеріали мають 

термін придатності до року, то вони відносяться до оборотних фондів. 

Для вітчизняної охорони здоров'я характерним був високий рівень 

зносу основних фондів, що досягав в 1990-2000 рр. в середньому: будівлі – 27 

%; обладнання - 58,5 %; транспорт – 62 %. Динаміка показників поновлення 
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наявних фондів за десятиліття до 2000 р склала 3,6 % при наявних 

нормативах їх поновлення: будівлі – 3 %; обладнання - 12,5 %; транспорт – 

20 % [135]. 

МОЗ України затвердило Примірний табель матеріально-технічного 

оснащення ЗОЗ та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну 

медичну допомогу, яким виділило основний, додатковий списки 

найменування обладнання, устаткування та засобів та обладнання для 

надання медичних послуг із застосуванням телемедицини [55, 69]. Табель 

матеріально-технічного оснащення - документ, що визначає мінімальний 

перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення 

конкретного типу ЗОЗ, його підрозділу, а також для забезпечення діяльності 

фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з 

медичної практики за певною спеціальністю (спеціальностями), що дозволяє 

додержувати стандарти медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних 

протоколів. Таким чином, наявність обладнання відповідно затвердженого 

табелю матеріально-технічного оснащення є обов'язковим для всіх ЗОЗ, а 

також для фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську 

діяльність з медичної практики, що дозволяє ефективно управляти 

обмеженими як фінансовими ресурсами КНП, так й основними фондами. 

Наявність та ефективне використання матеріально-технічних ресурсів 

неможливе без людських ресурсів, які працюють на даному обладнанні. 

Таким чином, керівник КНП повинен бути націлений на ефективне 

використання не тільки фінансів, але й людських ресурсів. 

Проблеми кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я на основі 

досліджень експертів ВООЗ узагальнено в аналітичній доповіді “Кадрова 

політика у реформування сфери охорони здоров’я” [37]. На тлі кадрового 

дефіциту існує проблема щодо кваліфікаційного рівня медичних працівників 

ПМД, що відбивається на ЯМД [2, 11].  

Безперервне підвищення якості передбачає комплексний, інтегрований 

і динамічний підхід до покращання якості, спрямований на поліпшення 
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результатів роботи системи в цілому, постійну модифікацію і вдосконалення 

самої системи, а не виявлення і покарання працівників, практика або 

результати роботи яких не відповідають встановленим нормам [124]. 

Невід’ємною складовою процесу вдосконалення ЯМД є клінічний 

аудит. Клінічний аудит спрямований на покращення процесів та результатів 

допомоги пацієнтам через систематичний перегляд складових медичної 

допомоги у порівнянні з визначеними критеріями та впровадження змін там, 

де допомога або її результати не досягають очікуваного рівня. Складові 

структури, процесу та результату медичної допомоги відбираються та 

систематично оцінюються. Необхідні зміни впроваджуються на 

індивідуальному, командному або інституційному рівні надання медичної 

допомоги [76]. Згідно «формули Демінга 98/2» 98 % проблем низької якості – 

системні питання в зв’язку з її недосконалістю і лише 2 % причин криються в 

її виконавцях [100]. Наказом МОЗ від 19.06.2014 р. №414 затверджено 

індикатори якості щодо лікування осіб із найпоширенішою ХСК: 

гіпертонічною хворобою, але відсутність моніторингу та органу (виконавця), 

який би проводив об’єктивний контроль та аналіз за даними індикаторами з 

послідуючим прийняттям управлінського рішення призвело до формальності 

даного наказу [63]. Тому необхідно проаналізувати сучасні підходи 

організації профілактики ХСК в світі в порівнянні з Україною. 

1.3. Сучасні підходи організації профілактики хвороб системи 

кровообігу в світі 

Стратегічний курс державного розвитку України на інтеграцію до 

Європейського Союзу має на меті досягнення високих соціальних та 

економічних показників розвинених країн. Одна з провідних сфер 

життєдіяльності, яка характеризує суспільний прогрес і суттєво впливає на 

державний розвиток, – це стан забезпечення та функціонування її медичної 

галузі [80]. Сьогодні профілактична медицина стає загальновизнаним 

стандартом, оскільки світовий досвід свідчить про те, що зниження 

підвищених рівнів факторів ризику супроводжується зниженням рівня 
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захворюваності та смертності населення внаслідок ХНІЗ та ХСК тощо. 

Загальносвітова глобалізація нездорового способу життя, що спостерігається 

в даний час, здатні звести нанівець економічні переваги країн навіть із дуже 

високим рівнем життя [114]. Так, за оцінками дослідження Всесвітнього 

економічного форуму і Гарвардського університету, відсутність адекватної 

системи профілактики та неінфекційна захворюваність впродовж 

найближчих 20 років коштуватимуть глобальній економіці більш ніж 30 

трильйонів доларів США, що еквівалентно 48 % глобального ВВП, тобто при 

запровадженні недостатньо ефективних профілактичних заходів зростає 

кількість хронічних станів [144]. Так, країни члени ВООЗ узгодили між 

собою перелік цільових показників по зниженню смертності на 25 % до 2025 

року від чотирьох основних неінфекційних хвороб у осіб у віці 30-70 років 

[150]. Сучасний стан впровадження профілактичної роботи вже давно 

потребує загальнодержавного підходу, в рамках якого охорона здоров’я 

населення має бути включена до всіх відповідних заходів політики держави, 

про що свідчить досвід багатьох розвинених країн світу. Так, в Канаді була 

створена програма «Канадська ініціатива здорового серця» [117, 134]. 

Великих успіхів у зниженні смертності від ХСК має Фінляндія, де в 

результаті здійснення інтегрованих профілактичних заходів за останні 20 

років вдалося знизити смертність від цього класу захворювань на 60 % [136]. 

Зниження частоти ХСК в західних країнах Європи відбулося завдяки 

вдосконаленню первинної і вторинної профілактики, а також поліпшенню 

терапевтичних та хірургічних методів лікування хворих. Вирішенню проблем 

зміцнення громадського здоров’я шляхом активної профілактики та 

підтримки заходів щодо його покращання була присвячена також ІV 

Міжнародна конференція, що відбулася в Джакарті (Індонезія) [25]. Саме 

Джакартська декларація визначила основні пріоритети здоров’я в ХХІ 

сторіччі, серед яких провідну роль отримала профілактична медицина. 

Цікавим став досвід Польщі, де найвідомішою регіональною програмою є 

СОПКАРД, яка ґрунтувалася на проведенні індивідуальних і популяційних 



 42 

втручань, оцінці ризиків ХСК, плануванні профілактичних заходів та 

економічному аналізі результатів [4]. 

Лідером з профілактичних програм в усьому світі є США, де 

починаючи з 70-х років почався бум профілактичних програм та 

національних кампаній щодо боротьби з ХСК. Більшість вдалих проєктів 

ґрунтуються на комбінації двох стратегій: популяційного втручання і 

стратегії високого ризику. Основна мета «популяційної» стратегії - змінити 

свідомість громади в популяції по відношенню до власного здоров'я, в той 

час як стратегія високих ризиків представляє собою зниження виникнення 

ХСК у населення з ФР. Багато програм були Національними та 

забезпечувались серйозним фінансуванням (наприклад, Програми 

національного інституту серця, легень та крові Нью-Йорку, Інституту 

Мінесоти, Програма, ініційована Стенфордським Університетом) [21]. У 

результаті цих та інших регіональних програм у населення підвищився рівень 

знань та зменшилась розповсюдженість ФР ХСК, які згодом дали 

феноменальні результати: смертність від мозкових інсультів за 20 років 

зменшилася вдвічі, від ІМ - на 40 % згідно дослідження NHANES [97]. Також 

з кінця XX сторіччя в Канаді була впроваджена довгострокова, багаторівнева 

національна програма Canadian Heart Health Initiative, в якій 

використовувалися всі сучасні досягнення для зниження смертності в 

результаті ССЗ [21]. Пізніше аналогічні програми були запроваджені в інших 

країнах. Так, в Японії смертність від інсультів скоротилася в чотири рази, в 

Німеччині - в 2 рази. Досвід Чехії також показує, що профілактичні заходи, 

які проводилися на початку XXI сторіччя, дозволили зменшити рівень 

смертності від ІХС на 58 %, а від серцевої недостатності– на 41 % завдяки 

удосконаленню тактики лікування. Методом IMPACT-моделі було доведено, 

що при популяційному зниженні АТ смертність зменшується на 15 %, 

відмові від куріння – на 8 %, зниженні холестерину в крові за рахунок дієти – 

на 41 % [106]. Зазначені тенденції в розвинутих країнах обумовлені 

профілактичною спрямованістю охорони здоров’я, які базуються на 
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концепції ЧР розвитку ХСК. Аналіз 10 досліджень, проведених у різних 

країнах світу, показав, що модифікація ЧР сприяла зниженню смертності від 

ССЗ [119], що спостерігалось упродовж останніх десятирічь і становило 44 % 

в Нідерландах, 50-54 % — в США. Загалом, понад 50 % зниження смертності 

внаслідок ХСК у країнах Західної Європи, пов’язано з модифікацією ЧР 

[123]. Яскравим прикладом цього є проєкт «Північна Карелія» у Фінляндії, де 

особливу увагу приділяли змінам стилю життя населення та формуванню 

інформованості щодо основних ЧР розвитку ССЗ [78]: зниження смертності 

від ІХС на 82 % серед чоловічого населення працездатного віку протягом 30 

років, яке переважно зумовлено зменшенням рівня трьох факторів ризику: 

високого АТ, високого вмісту холестерину і куріння. За цей період на 60 % 

зменшилась і смертність від раку легень. Аналогічним чином за рахунок 

зниження рівня АТ, холестерину, ІМТ та куріння зменшилась загальна 

смертність від ІХС за 10 років у Литві. Так, за розрахунками, ефективні 

заходи щодо боротьби з ЧР можуть забезпечити зниження поширеності ІХС 

на 86 % [107]. Отже, практично доведено, що успішна боротьба з ХСК не 

тільки вкрай потрібна, а й можлива.  

На сьогодні профілактичні зусилля спрямовуються у двох основних 

стратегічних напрямах: профілактика на популяційному рівні - це 

багатосторонній, всеохоплюючий підхід, спрямований на всю популяцію, що 

передбачає узгоджену діяльність усіх структур, які причетні до збереження 

та покращання здоров’я суспільства, та стратегія високого ризику, основа 

якого– активний відбір осіб з уже існуючою хворобою або чинниками ризику 

серцево-судинних захворювань за допомогою скринінгових методів та 

активного медичного впливу на них. Це, переважно, – завдання медиків 

[145]. Основна мета «популяційної» стратегії – змінити суспільну свідомість 

у популяції щодо ставлення до власного здоров’я. В основі цього підходу 

лежать ретельно продумані дії, спрямовані на пропагування здорового 

способу життя, оцінку та зменшення впливу негативних чинників на здоров’я 

популяції загалом. Ця стратегія може запроваджуватись як на 
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загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Особливостями національної 

програми повинні бути вдосконалення законодавства, організація взаємодії 

між різними гілками влади, а також між структурами, які представляють 

медицину, освіту, промисловість та ін. Надзвичайно важливим вважається 

формування у владних структурах переконання щодо необхідності та 

перспективності профілактичного підходу до здоров’я населення. Мета 

стратегії високих ризиків – зменшити ймовірність виникнення серцево-

судинних ускладнень в осіб з підвищеним ризиком. Отже, дві стратегічні 

лінії профілактики ССЗ мають певні недоліки та переваги. Щоб досягти 

максимального результату, необхідно застосовувати обидва підходи. Саме 

комбінація втручання на рівні всієї популяції з індивідуалізованим підходом 

до пацієнтів високого ризику є найбільш ефективною. Ще однією важливою 

запорукою успіху є поєднання загальнонаціональних програм з активними 

заходами на регіональному рівні. 

Незважаючи на те, що сучасний розвиток кардіології та кардіохірургії в 

Україні характеризується активним втіленням нових технологій обстеження 

та лікування, до теперішнього часу відсутня позитивна динаміка показників 

здоров’я, які пов’язані з серцево-судинною патологією. Значне 

«помолодшання» серцево-судинної та мозкової патології свідчить про те, що 

сьогодні в нашому суспільстві не працюють ефективні технології 

профілактики, а присутня лише констатація та більш успішне лікування 

сформованих патологічних станів [101]. 

Актуальною та вкрай важливою є розробка заходів щодо подолання цих 

негативних тенденцій. Тому питання профілактики, які в усьому 

цивілізованому світі стали основною ефективною стратегією подовження 

тривалості життя, набувають особливої актуальності і для нашої держави 

[101], адже за різними даними, тільки 17-25 % дорослого населення країни не 

мають ні ІХС, ні ЧР, при цьому решта дорослого населення потребує 

первинної або вторинної профілактики [44]. Відомо, що в системі охорони 

здоров'я нашої країни служби, що займаються профілактичною роботою з 
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населенням, знаходяться переважно на індивідуальному рівні - сімейні лікарі 

та центри медичної профілактики в структурі суспільної охорони здоров'я [9. 

В умовах реформування медичної галузі, установи ПМД відіграють провідну 

роль в профілактиці хвороб серед населення [41]. Загальновідомо, що 

основним завданням в роботі лікарів ПМД є профілактична робота [48], адже 

саме вони мають унікальну можливість коригувати ЧР у пацієнтів за 

допомогою медикаментозних і немедикаментозних втручань. Нині у 

більшості держав світу частка лікарів ПМД серед усіх лікарів становить від 

30 до 50 %. Їхня питома вага найбільша у Франції - 54 %, а найменша в 

Іспанії - 15 %, в США кількість сімейних лікарів становить 39 %. В Європі на 

100000 населення в середньому припадає 68 сімейних лікарів (від 47 в 

Голландії до 115 в Бельгії) [36]. 

Відповідно до сучасних рекомендацій, профілактика ХСК має 

базуватися на концепції ЧР розвитку ХСК, основою яких є модифікація 

способу життя та зниження ЧР з метою запобігання виникненню 

захворювань ще на доклінічних стадіях їх розвитку. Критерії ЧР ХСК 

виявляються та оцінюються за даними анкетування пацієнтів, вимірювання 

АТ, антропометрії, визначення у крові рівнів загального холестерину та 

глюкози. 

Сімейний лікар повинен пропонувати виконувати прості правила для 

здорового серця: не курити; прогулюватися мінімум 30 хвилин на день; 

вживати п’ять порцій фруктів або овочів протягом дня; підтримувати рівень 

артеріального тиску на рівні менше ніж 120/80 мм рт. ст.; контролювати масу 

тіла і підтримувати індекс маси тіла на рівні не більше 25 кг/м2; підтримувати 

показники загального холестерину на рівні до 5 ммоль/л, холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності – до 3 ммоль/л; вміст глюкози крові – до 6 

ммоль/л [48]. Для підвищення ефективності профілактики лікар може також 

використовувати допоміжні матеріали (пам’ятки, буклети, відеоматеріали, 

інтернет-ресурси тощо). Лікар ПМД повинен усвідомити та донести до 

пацієнтів те, що профілактичні заходи, спрямовані на регулювання 
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модифікованих факторів кардіоваскулярного ризику, є найбільш дієвими 

інструментами в боротьбі з ще не розвиненою хворобою. А здійснення цього 

виду діяльності дасть змогу суттєво поліпшити стан здоров’я населення за 

рахунок зниження рівня захворюваності, кількості ускладнень та 

інвалідизації. Однак, за даними опитувань, ставлення більшості медичних 

працівників до профілактики, заходів щодо зміни способу життя на сьогодні 

залишається скептичним, а їх ефективність береться під сумнів, тому що 

вони вважають, що результати профілактики незначні та не виправдовують 

затрачених зусиль. Лікарі є недостатньо поінформованими щодо критеріїв і 

методів корекції ЧР [113]. Переважна більшість медичної спільноти вважає, 

що розробка та впровадження в практику методичних рекомендацій з питань 

профілактики ХСК на рівні медичних працівників ПМД сприятиме 

поліпшенню здоров’я населення України, але інші доводять, що треба 

змінити ментальність та відношення населення до свого здоров’я [19, 35]. 

Проблема профілактики ХНІЗ може бути вирішена за рахунок створення 

так званого інформаційного поля або відповідного інформаційного впливу в 

трьох напрямах: на медичних працівників первинних структур охорони 

здоров’я за допомогою різних методів удосконалення переддипломної 

підготовки і післядипломної освіти; на осіб із ЧР, у тому числі при сприянні 

лікарів ПМД; на населення в цілому – через засоби масової інформації. 

Населення є самостійною ланкою в профілактиці, виступаючи одночасно і як 

об'єкт і як суб'єкт профілактики. Аналіз отриманих даних вітчизняних вчених 

виявив, що тільки половина опитаних отримувала інформацію про здоров'я 

будь-коли. Лише 7 % населення відвідували хоча б раз на рік лекції з питань 

здоров'я, а 8 % читали брошури та пам'ятки про здоров'я щотижня і 17 % - 

щомісяця [34]. 

З досвіду розвинених країн відомо, що більше 80 % проблем зі здоров'ям 

людини можна розв'язувати на первинному рівні охорони здоров'я [36]. Так, 

на думку Ю.П. Лісіцина, [38], в системі ПМД повинно реалізовуватися навіть 

до 90 % всієї потреби в діагностичній та профілактичній допомозі. Поряд з 
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цим, з погляду економіки, такий підхід потребує лише до 30 % ресурсів 

галузі охорони здоров'я в цілому. Саме тому розвиток ПМД став для багатьох 

країн виходом із кризової ситуації в системі медицини. 

На жаль, в нашій країні пацієнти переважно звикли звертатися за 

медичною допомогою відразу до спеціалістів другого рівня надання медичної 

допомоги. В різних країнах Європи також існують різноманітні способи 

доступу пацієнтів до лікарів спеціалістів - від прямого нерегульованого 

доступу (Німеччина, Люксембург, Швейцарія), до необхідності 

обов’язкового направлення лікувального закладу для отримання консультації 

спеціаліста (Словенія, Іспанії, Великобританія). Зрозуміло, що чим ширше 

спектр послуг, які пропонуються пацієнтам в первинній ланці, тим така 

залежність менше і тим більш сильною є ПМД. За матеріалами 

Європейського дослідження, комплексність надання послуг ПМД найбільш 

повна в Литві, Норвегії, Болгарії, Бельгії, Великобританії, Іспанії, Фінляндії, 

Швеції, Португалії і Франції та більш вузький профіль послуг ПМД 

переважає в таких країнах, як Словаччина, Італія, Греція, Кіпр [36]. 

Висновки до розділу 1 

Проведений аналіз наукової літератури за даним напрямком 

дослідження нами встановлено, що протягом декількох деятеріч 

профілактиці хвороб системи кровообігу присвячена велика кількість 

проспективних досліджень в світі, які довел свою ефктивність. Майже в усіх 

країнах світу виділено првинну медичну допомогу, якій надано 

повноваження саме з питань профілактики хронічних неінфекційних 

захворювань. Враховуючі суттєві зміни щодо організації та механізму 

фінансування закладів охорони здоров’я в Україні, відсутність комплексних 

наукових досліджень щодо впливу ресурсного забезпечення на профілактику 

найпоширенішого класу хронічних неінфекційних хвороб – хвороби системи 

кровообігу, потрібно мати сучасні уявлення про прогалини та пропозиції 

щодо покращення профілактичних заходів через ресурсне забезпечення 

закладів охорони здоров’я перинної медичної допомоги.   
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Для досягнення поставленої мети на основі системного підходу була 

розроблена спеціальна програма дослідження (рис. 2.1), яка передбачала його 

виконання у п’ять етапів із використанням адекватних методів (рис. 2.2), що 

забезпечило можливість отримання достатньо повної, достовірної інформації 

для оцінки стану об’єкту та предметів дослідження. 

Результати реалізації завдання першого етапу дозволили визначити 

рівень завдань, що супроводжують ХСК, особливо фактори, що впливають 

на організацію медичної допомоги та профілактики, як процесу, оцінити 

якість структури (рівень організації профілактичних заходів, кваліфікацію 

медичного персоналу на первинному рівні, матеріально-технічне 

забезпечення як робочого місця лікаря ПМД так і закладу, де надається ця 

допомога взагалі), світовий та вітчизняний досвід державної політики 

охорони здоров’я, профілактики та організації медичного обслуговування на 

первинному рівні досліджуваного контингенту населення. Використання 

системно-історичного бібліосемантичного аналізу (161 джерело) сприяло 

визначенню напрямків вирішення виявлених проблем. 

Другий етап присвячувався оцінці стану здоров’я дорослого населення 

Запорізької області в зв’язку з ХСК з метою доказу, що вони залишаються 

медико-соціальною проблемою, яка потребує термінового вирішення, 

наукового обґрунтування оптимізації організації профілактичних заходів 

ХСК на первинному рівні надання медичної допомоги з метою підвищення її 

рівня. Тому дизайн даного етапу дослідження не відрізнявся від традиційної 

схеми вивчення здоров’я у вітчизняній соціальній медицині та організації 

охорони здоров’я.  
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Рис. 2.1. Програма, матеріали та обсяги дослідження 

Рис.2.1 Програма та матеріали дослідження  

Аналіз стану здоров’я дорослого населення на ХСК ІI етап 

Дослідження стану ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров’я комунальної форми власності, що надають первинну 

медичну допомогу дорослому населенню Запорізької області 

ІІІ етап 

Кадровий потенціал 

ЗОЗ ПМД 

Запорізької області 

за 2017-2019рр  

МТО ЗОЗ ПМД Запорізької 

області за 2015-2019рр  

Вивчення обізнаності дорослого населення про чинники ризику 

хвороб системи кровообігу, їх стратифікацію та коррекцію 

медичними працівниками первинної медичної допомоги 

ІV етап 

Аналіз наукових праць, нормативно-правових актів, статистично-довідникових 

матеріалів: всього 161 джерело, з них 76 іноземних 

Моніторинг 

демографічних 

показників 

Моніторинг захворюваності, 

поширеності, рівня 

диспансеризації дорослого 

населення в зв’язку з ХСК 

Моніторинг рівня, структури 

первинного виходу на 

інвалідність дорослого 

населення в зв’язку з ХСК 

Данні статистичних звітів МОЗ України за 2008-2017 рр., статистичні звіти КУ 

«Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЗОР за 2008-

2017рр., статистичні звіти КУ «Запорізький обласний центр медико-соціальної 

експертизи» ЗОР за 2008-2017рр. 

І етап 
Вибір напрямку дослідження, формування мети, завдань, 

програми, обґрунтування методів дослідження 

Стан будівель, споруд та 

забезпеченості 

транспортними засобами 

станом на 01.2018р. 

Наукове обґрунтування організаційно-структурної моделі 

ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи 

кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону 

Соціологічне 

опитування дорослого 

населення щодо 

обізнаності про ЧР ХСК 

Опитування лікарів 

первинної медичної 

допомоги щодо 

провідних ЧР ХСК 

Опитування медичних 

працівників щодо 

використання медичного 

обладнання для профілактики 

ХСК 

V етап 

Оцінка 

ефективності 

моделі 

Обґрунтування, 

розробка та 

впровадження 

моделі 

Опитування 

медичних 

працівників ПМД 

щодо проведення 

тренінгу 

Викопіювання даних 

з первинної облікової 

медичної 

документації про 

стратифікації ЧР ХСК 
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Методи дослідження Етапи дослідження 

1. Системного підходу I-V 

2. Бібліосемантичний I 

3. Медико-статистичний II-V 

4. Соціологічний IV-V 

5. Моделювання V 

6. Структурно-логічний аналіз II-V 

7. Графічний II-V 

8. Організаційного експерименту V 

9. Експертних оцінок V 
 

I-V 

Рис. 2.2 Методичний апарат дослідження 

 

З метою оцінки стану здоров’я дорослого населення Запорізької області 

в зв’язку з ХСК проведено аналіз демографічних показників, захворюваності, 

первинного виходу на інвалідність та диспансеризації дорослого населення 

як за всіма хворобами разом так і в зв’язку з ХСК. Матеріалами вивчення 

слугували дані викопіювання з довідково-статистичних матеріалів КУ 

«Запорізький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики» Запорізької обласної ради (11 од.) та КУ «Запорізький обласний 

центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради (11 од.). 

Аналіз даних захворюваності та диспансеризації проводився за період 2008-

2017 рр. в зв’язку з тим, що з 2018 р. в країні, після опублікування Наказу 

МОЗ України від 26.01.2018 р. № 157 [51], було скасовано облікові форми, 

що слугували первинними обліковими документами для розрахунку 

вищевказаних показників здоров’я. В офіційній статистичній звітності 

України група осіб старших від працездатного віку була введена з 2008р. 

згідно Наказу МОЗ України від 10.07.2007 № 378 «Про затвердження форм 

звітності з питань охорони здоров'я та Інструкції щодо їхнього заповнення» 

[71], що враховано при проведені аналізу вищезазначених показників стану 

здоров’я дорослого населення України та Запорізької області в залежності від 
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вікової категорії. Під час аналізу демографічних показників акцент робився 

на питому вагу ХСК в структурі смертності як серед всього населення 

території спостереження, так і в залежності від вікової категорії, а також в 

залежності від території мешкання – місцеве чи сільське населення. За 

аналогічної методикою проводився аналіз первинної та загальної 

захворюваності ХСК в динаміці, структура ХСК. Проводився аналіз рівня та 

структури диспансеризації даної категорії населення в зв’язку з ХСК. Згідно 

традиційної схеми вивчення стану здоров’я дорослого населення Запорізької 

області нами проведено аналіз рівня, структури первинного виходу на 

інвалідність за аналогічний період в зв’язку з ХСК у порівнянні з 

аналогічними показниками по Україні. Дані були викопіювані з річних 

статистичних звітів КУ «Запорізький обласний центр медико-соціальної 

експертизи» Запорізької обласної ради. Ретельно було проаналізовано 

первинний вихід на інвалідність дорослого населення по містами та районам 

Запорізької області, а також в залежності від статі та віку, нозології, особливо 

серед населення працездатного віку, що є критерієм соціального 

неблагополуччя та соціально-економічних неповоротних втрат. 

Третім етапом нашого дослідження стало вивчення стану ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, що 

надають первинну медичну допомогу дорослому населенню Запорізької 

області. Було проведено аналіз відповідності технічним вимогам стану 

будівель та транспортних засобів, а більше детально зосередили увагу на 

двох основних групах ресурсів: матеріально-технічне оснащення (МТО) ЗОЗ 

ПМД та людських, що стало головними завданнями другого етапу 

дослідження. Збір інформації проводився на базі 32 центрів первинної 

медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) Запорізької області, що на початок 

ретроспективного дослідження (2015-2017 рр.) складало генеральну 

сукупність. Протягом останніх трьох років активно розпочалися процеси 

децентралізації (створення об’єднаних територіальних громад – ОТГ) та 

кількість ЗОЗ ПМД збільшилась до 48 (станом на 01.07.2019 р.). Тому для 
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проведення порівняльного аналізу в динаміці нами використовувалися 

відносні величини, показники забезпеченості обладнанням та 

укомплектованість кадрами. Для проведення комплексного дослідження між 

вищезазначеними установами (окремо кожною з них в особі головного 

лікаря) та Запорізьким державним медичним університетом укладені угоди 

на проведення дослідження. Матеріалами для аналізу кадрового потенціалу 

слугували статистичні дані викопіювання із ф. № 17 «Звіт про медичні кадри 

за 20__ рік» (112 од.). Для вивчення стану МТО ЗОЗ ПМД з переліку табелю 

оснащення лікаря ПМД було визначено обладнання, яке відповідає нормам 

облаштування для профілактики та лікування ХСК: тонометр з набором 

манжетів, стетофонендоскоп, отоофтальмоскоп портативний, рулетка 

вимірювальна, апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті, ростомір, 

ваги медичні, електрокардіограф портативний трьохканальний. Дані про 

потребу було розраховано згідно Наказу МОЗ України від 26.01.2018 р. № 

148 [69], а дані про наявність за всіма вищезазначеними позиціями в ЗОЗ 

ПМД з бухгалтерської звітності. Статистична обробка отриманого матеріалу 

потребувала формування комп’ютерної бази даних на основі Microsoft Excel, 

де результати дослідження групувались в залежності від завдання 

дослідження. Для проведення порівняльного аналізу в динаміці нами 

використовувалися відносні величини. Показник забезпеченості обладнанням 

вираховувся як відсоток наявного від потреби в середньому по закладу, 

укомплектованість медичними кадрами – відсоток зайнятих посад фізичними 

особами відповідно до затвердженого штатного розпису. Статистичну 

обробку результатів проводили за допомогою програми Statistica 10.0. 

Отримані нами дані не відповідали нормальному розподілу тому 

представлені у вигляді Ме (25 %; 75 %), а оцінка достовірності різниці 

отриманих даних в динаміці проведена непараметричними методами. 

Головним завданням четвертого етапу дослідження стало вивчення 

дотримання дорослим населенням здорового способу життя (ЗСЖ), 

обізнаність про ЧР ХСК, співпраця з медичними працівниками ЗОЗ ПМД 
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щодо профілактики ХСК, яке проводилось шляхом соціологічного 

опитування репрезентативної вибірки серед дорослого населення Запорізької 

області. З цією метою нами було роздано 3021 анкету, з яких повернулося 

якісно заповненими 2699 (1085 чоловіків 1614 – жінок) Для детального 

аналізу доросле населення було розподілене на групи в залежності від статі, 

місця мешкання (місто чи сільська місцевість), а також в залежності від віку 

згідно класифікації ВООЗ. Поряд з цим проведено опитування медичних 

працівників, в тому числі керівників ЗОЗ ПМД, щодо обізнаності ними про 

ЧР ХСК методом скринінгу (39 опитаних), в подальшому за допомогою 

спеціально розробленої анкети закритого типу опитано 224 медичних 

працівника ПМД Запорізької області, з них 123 лікаря (81,9 % - сімейний 

лікар, 18,1 % - терапевт), молодших спеціалістів з медичною освітою – 101 

особа не тільки про ЧР ХСК, а й використання ними МТО відповідно до 

стандартів надання медичної допомоги хворим на ХСК та для стратифікації 

їх ризику. Статистична обробка отриманого матеріалу проводилась шляхом 

розрахунку частоти поширення чиннику чи показника на 100 опитаних та 

похибки (±m). Оцінка достовірності різниці отриманих даних в різних групах 

спостереження та перевірка нульової гіпотези здійснювалась шляхом 

розрахунку критерію відповідності хі-квадрат (χ2). 

Узагальнені результати попередніх етапів дослідження дали змогу на 

заключному V етапі науково обгрунтувати організаційно-структурну модель 

ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого 

населення на рівні регіону та оцінити не тільки її загальну прогностичну 

ефективність, а й результати впровадження окремих елементів на практиці 

під час її розробки. 

З метою систематизації отриманих даних дослідження, стратегічного 

планування загроз та можливостей ЗОЗ ПМД проведено SWOT-аналіз, який 

полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії: сильні (Strengths) і 

слабкі (Weaknesses) сторони, можливості (Opportunities), що відкриваються 
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при реалізації (впровадження) моделі та загрози (Threats), пов'язані з її 

здійсненням [40]. Для проведеня SWOT-аналізу було залучено експертну 

групу, до складу якої увійшло 10 осіб у якості яких виступили викладачі 

вищих навчальних медичних закладів регіону, а також фахівці-експерти зі 

спеціальностей «Організація та управління охороною здоров’я», 

«Кардіологія», «Сімейна медицина» та «Терапія» Запорізької області згідно 

Наказу від 31.05.2019 р. № 544 Департаменту охорони здоров’я Запорізької 

обласної державної адміністрації [64]. Загальний стаж роботи експертів в 

галузі охорони здоров’я склав 28,3±7,69 роки, науковий ступінь доктора 

медичних наук мали 10,0 % експертів, кандидата медичних наук – 50,0 %, 

вчене звання професора - 10,0 %, доцента - 20,0 %, що дозволило 

використовувати їх оцінки як експертні. У якості експертів за напрямом 

«Сімейна медицина» було залучено 3 спеціалісти, стаж роботи по 

спеціальності яких складав 12,7±1,7 років, по одному  із яких поряд з цим 

мали вищу категорію за спеціальністю «Організація та управління охороною 

здоров’я» і науковий ступень кандидат медичних наук за спеціальністю 

«Кардіологія», 2 за спеціальністю «Терапія» зі стажем роботи понад 25 років 

та науковими ступенями доктор медичних наук за спеціальністю 

«Кардіологія» та кандидат медичних наук за спеціальністю «Кардіологія», 3 

за спеціальністю «Кардіологія», двоє з яких мали науковий ступень кандидат 

медичних наук за спеціальністю «Кардіологія» та всі троє мали поряд з цим 

вищу категорію за спеціальністю «Організація та управління охороною 

здоров’я», окремо 2 експерти за спеціальністю «Організація та управління 

охороною здоров’я» з вищою категорією за спеціальністю та науковим 

ступенем. В основу обґрунтування сильних та слабких сторін, можливостей 

та загроз зовнішнього і внутрішнього середовищ ЗОЗ ПМД комунальної 

форми власності, що відкриваються при реалізації профілактичних заходів 

ХСК, покладалися діюча нормативно-правова, вимоги сьогодення щодо 

організації надання медичної допомоги дорослому населенню відповідно до 

медико-технологічних стандартів, що становило зовнішній аудит, а також 
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результати власних досліджень, які умовно визначено як внутрішній аудит.  

Виявлені прогалини теоретичної підготовки та практичних навичок 

серед медичних працівників ЗОЗ ПМД комунальної форми власності під час 

анкетування лягли в основу програми одноденного тренінгу, який було 

проведено на базі створеного регіонального тренінгового центру в КУ 

«Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької 

обласної ради. Програма тренінгу складалася з теоретичної (лекції) та 

практичної (проведення майстер-класів, вирішення ситуаційних завдань та 

відпрацювання практичних навичок) частин щодо профілактики ХСК (разом 

8 годин). Якість проведення тренінгу оцінювали за допомогою анкетування 

медичних працівників із використанням шкали Лайкерта [50]. 

Впровадження окремих елементів моделі оцінювали не тільки за 

результатами якості тренінгу, а і за допомогою викопіювання даних з 

первинної оперативної документації - «Медична карта амбулаторного 

хворого» - форма 025/o (512 од.) серед дорослого населення, якому 

встановлено діагноз «Гіпертонічна хвороба», яка є найпоширенішою 

нозологією серед ХСК в спеціально створену базу. Вибірка карток 

проводилася механічним типом із шагом 5, дані з карток зводилися в 

спеціально розроблену форму. При проведенні вибіркового аналізу 

первинної оперативної документації враховувалися пропорційне 

співвідношення сільських та міських мешканців, стать, що дозволило 

отримати репрезентативні дані. Оцінка отриманих результатів проводилась 

розрахунками відносної величини на 100 оброблених медичних карток. 

Враховуючи, що поступове впровадження окремих елементів запропонованої 

моделі почалося з 2017р., а комплексний аналіз даних розпочався в 2015 р., 

то нами було проаналізовано дані в динаміці, що дозволило провести оцінку 

ефективності.  

Прогностична ефективність була оцінена тими самими 10 експертами, 

за допомогою яких було проведено SWOT-аналіз ЗОЗ ПМД. Кожен параметр 

запропонованого нововведення експерти оцінювали за 10-бальною шкалою 
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(від 0 – не відповідає дійсності до 10 – повна відповідність). Для 

узагальнення одержаних результатів використовували середнє арифметичне 

значення (М) та його стандартну похибку (±m). Отримані результати 

висновків експерної групи дозволили оцінити напрацювання, спрогнозувати 

вплив на показники стану здоров’я дорослого населення, якість життя 

населення, а також вплив запропонованої моделі на зміни рівня теоретичних 

знань та практичних навичок медичних працівників ЗОЗ ПМД. Прогнозовані 

за даними експертних оцінок напрями змін (поліпшаться, залишаться без 

змін чи погіршаться) розраховували у відсотках до загальної суми відповідей 

із їх стандартними похибками (±m). 

 

Висновки до розділу 2 

Таким чином, запропонована програма дослідження та її 

методологічний апарат дозволили отримати репрезентативні дані, вирішити 

поставлені завдання на кожному з етапів, отримати достовірні результати, 

покладені в основу наукового обґрунтування організаційно-структурної 

моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення на рівні регіону. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ВНАСЛІДОК ХВОРОБ СИСТЕМИ 

КРОВООБІГУ 

 

 

Розвиток суспільства будь-якої країни значною мірою залежить від 

демографічного потенціалу в країні. Стійка тенденція скорочення 

чисельності населення не тільки внаслідок зниження рівня народжуваності, а 

й підвищення рівня загальної смертності ставить під загрозу майбутнє 

України. Негативні тенденції у відтворенні населення України обумовили 

від'ємний приріст населення, який вперше було зареєстровано вже в перший 

рік незалежності - 1991 р. (-0,8 ‰), за 10 років досяг до - 7,6 ‰ (2001 р.). 

Поступове зростання народжуваності протягом 2002-2011 рр. з 8,1 ‰ до 11,0 

‰ (абсолютний приріст +2,9 ‰) не вирішило проблем демографічної кризи 

України і станом на 2017 рік спостерігався від'ємний природний приріст 

населення -5,1 ‰, в той час як в країнах Євросоюзу він становив +1,0 ‰ [85], 

що може свідчити про недосконалість системи охорони здоров’я в Україні.  

Протягом багатьох десятирічь у структурі загальної захворюваності 

домінують ХНІЗ, серед яких переважають ХСК (дивись розділ 1). Одним із 

основних завдань нашого дослідження було проведення аналізу стану 

здоров’я дорослого населення Запорізької області внаслідок ХСК в 

порівнянні з аналогічними показниками по Україні, яке проводилося за 

загальноприйнятою методикою: аналіз демографічних показників, 

захворюваність, поширеність та інвалідність (дивись розділ 2). 

 

3.1. Аналіз демографічного стану населення Запорізької області та 

України та вплив хвороб системи кровообігу на дані показники 

Протягом останніх 10 років в Україні спостерігаються стрімкі 

депопуляційні процеси, не є винятком і Запорізька область. Поступове 
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зростання смертності, яке розпочалось наприкінці ХХ сторіччя, змінилося 

значним погіршенням ситуації в державі на початку 2000 років та ще 

гіршими змінами після 2013 р., які можна пов’язати з політичними подіями, 

що відбилися на всіх демографічних показниках (дивись рис. 3.1.1-3.1.3). 

 

Рис. 3.1.1 Народжуваність населення України та Запорізької області в 

динаміці 

 

За даними офіційної статистики протягом 2008-2013 рр. в Україні 

спостерігався відносно сталий рівень народжуваності на тлі спаду рівня 

смертності з 16,3 ‰ до 14,6 ‰ відповідно це позитивно вплинуло на 

природний приріст населення, абсолютний приріст якого за період 2008-2013 

рр. склав -1,8 ‰. Якщо за період 2008-2013 рр. демографічна ситуація по 

Запорізькій області значно не відрізнялася від загальної по країні: сталий 

рівень народжуваності в межах 10,2 ‰ - 10,3 ‰, рівень смертності за той же 

період часу зменшився на 1,6 ‰: з 16,5 ‰ до 14,9 ‰, у зв’язку з чим зріс 

абсолютний приріст природного приросту населення на 0,6 ‰, що на 1,1 ‰ 

менше абсолютного приросту даного показника по Україні за рахунок 

вищого рівня смертності та нижчої народжуваності в регіоні. 
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Рис. 3.1.2 Смертність населення України та Запорізької області в 

динаміці 

 

Нижчий на відміну від України рівень народжуваності в Запорізькій 

області сформувався за рахунок місцевого населення, рівень якої в період 

2008-2013рр. сягав 9,5-9,9 ‰, в той час як по районам Запорізької області був 

11,1 ‰ - 11,3 ‰. Аналогічна ситуація щодо формування рівня смертності по 

регіону: в містах Запорізької області протягом 2008-2013 рр. спостерігалося 

зменшення на 0,9 ‰, а в районах області на 2,3 ‰, що значно вплинуло на 

показник природного приросту населення.  

 

Рис. 3.1.3 Природний приріст населення України та Запорізької області 

в динаміці (на 1000 нас.) 
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Більше суттєві зміни даних показників спостерігалися вже наступні 5 

років (період 2014-2018 рр.), можна припустити, що це пов’язано з 

несприятливими політичними обставинами в країні, складною економічною 

ситуацією та територіальною наближеністю до військового конфлікту на 

Донбасі (область прикордонна та граничить із Донецькою областю), міграція 

трудових ресурсів, особливо осіб фертильного віку, що призвело до росту 

від’ємного приросту природного руху населення України (-6,0 ‰) переважно 

за рахунок зменшення народжуваності до 7,9 ‰ (2018 р.) на тлі незначного 

зменшення смертності до 13,9 ‰. У 2018 р. показник народжуваності в 

містах Запорізької області вже склав 7,1 ‰, що на 0,8 ‰ менше від 

загального рівня по Україні та менше на 0,3 ‰ середнього показника по 

області. У 2018 р. в містах Запорізької області спостерігається зростання 

рівня смертності до 14,8 ‰, що на 0,9 ‰ вище загального рівня по Україні та 

на 1,5 ‰ нижче показника по області за аналогічний період часу, зменшення 

природного приросту населення в містах області до 7,7 ‰. У 2018 р. 

показник смертності склав 18,6 ‰, що на 4,7 ‰ більше від загального по 

країні та на 2,3 ‰ по області за той же період часу, у зв’язку з чим 

зменшився природний приріст населення, який склав -10,7 ‰, у той час, коли 

по Україні – 6 ‰, по Запорізькій області - 8,9 ‰. Для більше ретельного 

моніторингу смертності населення доцільно провести аналіз даного 

показника в залежності від віку, статі та нозології ХСК. Так як наше 

дослідження присвячено когорті дорослого населення, то при розподілі за 

віком було виділено дві вікові категорії: працездатне та старше від 

працездатного віку.  

Смертність населення працездатного віку України в період 2008-2018 

рр. характеризується абсолютним зниженням показника на 181,7 на 100 тис. 

населення. Зміни смертності серед населення працездатного віку Запорізької 

області за аналогічний період часу не став виключенням від середнього по 

державі і абсолютний від’ємний приріст становив 169,8 на 100 тис. населення 

відповідного віку. Наглядно описані дані представлено на рис. 3.1.4 
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Смертність населення Запорізької області працездатного та старше від 

працездатного віку є відносно сталою з незначними коливаннями, особливо 

серед населення працездатного віку, а серед населення старше від 

працездатного віку спостерігається навіть відносна тенденція до її зниження.  

 

Рис. 3.1.4 Смертність населення працездатного та старше від 

працездатного віку України та Запорізької області в динаміці 

 

Таким чином, демографічний стан населення Запорізької області 

протягом 2008-2018 рр. характеризується депопуляційними процесами та 

перевищенням від’ємного природного приросту по Запорізькій області як 

серед міського так і сільського населення в порівнянні з показником по 

Україні. Внаслідок цих негативних процесів за даний проміжок часу 

відбулося скорочення постійного населення Запорізької області на 5,4 % 

пропорційно як за рахунок осіб чоловічої так і жіночої статі. Скорочення 

постійного населення працездатного віку Запорізької області на 5,8 % 

відбулося переважно за рахунок міського населення чоловічої статі. 

Співвідношення чоловіків до жінок серед постійного населення Запорізької 

області відповідає 1:1,19 незалежно від типу території мешкання. Питома 

вага дорослого населення склала 82,9 % від всього населення зі 

співвідношенням 1:1,25 чоловіки до жінок. В структурі дорослого населення 

переважає населення працездатного віку – 72,6 %, відповідно відсоток 
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населення старше від працездатного віку – 29,2 %. Щодо співвідношення між 

чоловіками та жінками серед населення працездатного та старше від 

працездатного віку спостерігаються ножиці: якщо серед працездатного 

населення воно складає 1:1,06, то вже серед населення старше від 

працездатного віку – 1,88, що свідчить про передчасну смертність чоловіків 

працездатного віку. Дані щодо чисельності населення Запорізької області в 

залежності від віку та статі (за даними Запорізького обласного статистичного 

управління) станом на 01.2018 р. наведено в табл. 3.1.1 Досягнення питомої 

ваги населення старше від працездатного віку майже 30 % в структурі всього 

населення свідчить про його постаріння та демографічне навантаження. 

Таблиця 3.1.1 

Чисельність населення Запорізької області станом на 01.2018р. в 

залежності від віку та статі (за даними Запорізького обласного 

статистичного управління) 

Показник 
Постійне 

населення 

Доросле 

населення 

Населення 

працездатного 

віку 

Населення 

старше від 

працездатного 

віку 

Все 

населення 

Обидві 

статі 
1722382 1427738 1036424 418324 

Чоловіки 786477 634638 503290 145328 

Жінки 935909 793100 533134 272996 

Міське 

населення 

Обидві 

статі  
1327447 1107641 804304 323218 

Чоловіки  599859 486705 385812 111031 

Жінки 727588 620936 418492 212187 

Сільське 

населення 

Обидві 

статі  
394935 320097 232120 95106 

Чоловіки  186614 147933 117478 34297 

Жінки 208321 172164 114642 60809 
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Відповідно до поставлених завдань дослідження необхідно провести 

аналіз вкладу ХСК в структуру загальної смертності, а також структуру 

смертності населення в зв’язку з ХСК. Впродовж чверті віку поспіль ХСК 

займають провідне місце в структурі причин загальної смертності населення 

всього світу (дивись розділ 1), в т.ч. й в Україні, вклад яких в структуру 

смертності в 2018 р. становив 74,6 %. Структура смертності населення 

України в 2018 р. представлена на рис. 3.1.5. 

 

Рис. 3.1.5 Структура смертності населення України за окремими 

причинами, 2018 р. 

 

У структурі смертності від ХСК переважає ІХС. За даними офіційної 
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74,6 %

12,9 %

5%
4,7 % 2,8% хвороби системи 

кровообігу

новоутворення

хвороби органів 

травлення

хвороби органів 

дихання

деякі інфекційні 

та паразитарні 

хвороби



 64 

576,26 на 100 тис. нас. (69 %). Динаміка смертності всього населення 

Запорізької області від ІХС та ЦВЗ наведена на рис. 3.1.6. 

 

Рис. 3.1.6 Смертність всього населення Запорізької області від ішемічної 

хвороби серця та цереброваскулярних захворювань в динаміці 

 

На відміну від середнього показника по країні смертність від ЦВЗ по 

Запорізькій області має хвилеподібний характер: з 253,08 на 100 тис. нас. 

(2008 р.), що перевищувало на 13,4 % показник по Україні; до спаду - 214,69 

на 100 тис. нас. у 2013 р. та зростанням  на 27,8 % в 2018 р до 280,9 на 100 

тис. нас. Смертність дорослого населення Запорізької області від ІХС та ЦВЗ 

в динаміці представлено на рис. 3.1.7. 

 

Рис. 3.1.7 Смертність дорослого населення Запорізької області від 

ішемічної хвороби серця та цереброваскулярних захворювань в динаміці 

567.3

557.81

576.26

253.08

214.69

280.9

2008

2013

2018

0 100 200 300 400 500 600 700

н
а
 1

0
 т

и
ся

ч
 н

а
с
ел

ен
н

я

ЦВЗ ІХС

679.11 712.03
755.3 741.33 720 721.57

777.08 757.73
712.88

605.5 573.6

302.96 291.45 315.54 301.19 276.7 284.84 299 312.07 328.73
278.2 279.6

0

200

400

600

800

1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

н
а
 1

0
 т

и
ся

ч
 н

а
с
ел

ен
н

я

ІХС ЦВЗ



 65 

У структурі смертності населення працездатного віку ХСК протягом 

останнього десятиріччя в середньому належить третина (33,3 %), майже 40 % 

з яких припадає на ІХС та ще понад 20 % - ЦВЗ, дивись рис. 3.1.8. 

 

Рис. 3.1.8 Смертність населення працездатного віку України та 

Запорізької області від ішемічної хвороби серця та цереброваскулярних 

захворювань в динаміці 

 

Таким чином, звертає на себе увагу високий рівень смертності чоловіків 

працездатного віку від ХСК, який в 5 разів перевищує аналогічний показник 

серед жінок, що свідчить про передчасну смертність чоловіків працездатного 

віку, як наслідок зміна співвідношення між чоловіками та жінками з 1:1,06 

серед працездатного населення до 1:1,88 - серед населення старше від 

працездатного віку, що потребувало подальшого аналізу стану здоров’я 

дорослого населення в зв’язку з ХСК. 

 

3.2. Аналіз моніторингу захворюваності дорослого населення 

Запорізької області на хвороби системи кровообігу 

 

З метою подальшого аналізу стану здоров’я населення в зв’язку з ХСК 
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року, що обумовлено змінами нормативно-правової бази МОЗ України 

(дивись розділ 2).  

За даними офіційної статистики абсолютний приріст загальної 

захворюваності на ХСК серед дорослого населення по Україні протягом 

2007-2017 рр. був від’ємним і склав -91,42 на 10 тис. нас., у той час як по 

Запорізькій області абсолютний приріст становив +325,35 на 10 тис. нас. 

Протягом визначеного періоду рівень загальної захворюваності на ХСК серед 

всього населення Запорізької області зазнав незначних коливань, однак 

залишився на високому рівні. Динаміка загальної захворюваності на ХСК 

населення України та Запорізької області наведено в рис. 3.2.1.  

 

Рис. 3.2.1 Динаміка загальної захворюваності на хвороби системи 

кровообігу населення України та Запорізької області 

 

Як видно з даних, які представлено на графіку (рис. 3.2.1) рівень 

загальної захворюваності на ХСК серед дорослого населення Запорізької 

області протягом 2007-2013 рр. був вищим від аналогічного показника по 
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державі. Починаючи з 2014 р. і по 2017 р. рівні майже вирівнялися не 

залежно від території спостереження. Темп приросту загальної 

захворюваності на ХСК серед дорослого населення Запорізької області за 

період 2007-2017 рр. становив 5,4 %. Аналіз динаміки загальної 

захворюваності серед населення працездатного віку Запорізької області за 

період 2007-2017 рр. дозволив встановити, що суттєвих змін не відбулося, а 

темп приросту становив 1,45 % проти 4,6 % по Україні, що дозволяє 

висунути гіпотезу про несвоєчасне встановлення діагнозу. Протилежні зміни 

рівня загальної захворюваності на ХСК відбулися серед населення старше від 

працездатного віку як по Запорізькій області, так і в Україні, темп спаду за 

період 2008-2017 рр. склав 3,6 % та 13 %, відповідно, на тлі високого рівня 

смертності серед даної категорії населення, що свідчить про неефективність 

лікувально-діагностичної роботи. 

Загальна захворюваність на ХСК серед населення працездатного віку 

України та Запорізької області за період 2008-2017 рр. відображає 

неоднорідну ситуацію. Цей показник серед працездатного населення України 

у 2013 році зріс на 7,28 % у порівнянні з 2008 роком, а в 2017 році знизився 

на 6,76 % від рівня 2013 р., що можна вважати позитивними змінами для 

трудового потенціалу країни на тлі зростання смертності від ХСК серед 

населення старше від працездатного віку. Аналізуючи показники 

загальної захворюваності на ХСК серед всього населення в залежності 

від території, то в районах Запорізької області протягом 2007-2017 рр. 

простежується динаміка до її поступового зниження. Протягом 2008-

2013 рр. темп приросту загальної захворюваності серед населення 

працездатного віку України становив 7,3 %, у той час як по Запорізькій 

області залишився майже без змін, але по районам Запорізької області темп 

приросту перевищував навіть рівень по державі і становив 8 %, дані наведено 

на рис. 3.2.2. У період 2013-2017 рр. рівень загальної захворюваності по всім 

територіям спостереження повернулися до рівня 2008 року, що свідчить про 

позитивні зміни в системі. 
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Рис. 3.2.2 Загальна захворюваність населення працездатного віку 

України та Запорізької області на хвороби системи кровообігу в динаміці 

 

Згідно даних офіційної статистики протягом 2008-2017 рр. 

спостерігається поступове зростання захворюваності на ХСК серед міського 

населення Запорізької області. У 2008 р. рівень захворюваності на ХСК по 

містах складав 5417,33 на 10 тис. населення і перевищив аналогічний 

показник серед всього населення Запорізької області на 83,39 за цей період. 

У 2013 р. рівень захворюваності на ХСК серед міського населення 

підвищився на 208,27 у порівнянні з 2008 роком, а вже в 2018 році він склав 

5647,35 на 10 тис. населення, що на 4,1 % вище показника у 2008 році. 

Аналогічна динаміка загальної захворюваності населення працездатного віку 

спостерігається в районах Запорізької області зі зростанням показника на 

9,85 % за період 2008-2013 рр. та зниженням на 8,01 % протягом 2013-2017 

рр. (рис. 3.2.2). Рівень загальної захворюваності на ХСК серед осіб 

працездатного віку по Запорізькій області за період з 2008 до 2017 рр. не 

зазнав значних коливань і перебував на рівні 2532 – 2514 на 10 тис. нас. 
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зниження на 3,37 %, в наступний період 2013-2017 рр. зростання на 3,07 %, 

таким чином, потягом десятиріччя показник лишився на сталому рівні 

завдяки таким коливанням, що свідчить про відсутність тенденції до 

позитивної динаміки. Загальна захворюваність на ХСК серед населення 

старше від працездатного віку в Україні протягом 2008-2013 рр. зросла на 

0,99 %, з послідуючим зниженням на 13,8 % за 2013-2017 рр., що можна 

пов’язати з реалізацією Пілотного проєкту щодо запровадження державного 

регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною 

хворобою (з 01.06.2012 р.), затвердження та впровадження нових медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при АГ та 

при ішемічному інсульті (2012 р.), консультуванням щодо модифікації ФР 

[30, 75]. (рис. 3.2.3).  

 

Рис. 3.2.3 Загальна захворюваність населення старше від працездатного 

віку України та Запорізької області на хвороби системи кровообігу в 

динаміці 
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% та на 11,48 %, відповідно. Загальна захворюваність на ХСК серед міського 

населення старше від працездатного віку Запорізької області зменшилась з 

2008 року до 2013 рік на 1,72 % та на 4,97 % у 2017 році в порівнянні з 2013 

роком.  

Важливими статистичними даними є рівень первинної захворюваності 

на ХСК серед всього населення України та Запорізької області, динаміка якої 

представлена на рис. 3.2.4.  

 

Рис. 3.2.4 Первинна захворюваність всього населення України та 

Запорізької області на хвороби системи кровообігу в динаміці 
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25 %. Стрімкого зниження зазнав показник первинної захворюваності в 

районах Запорізької області  на 27,8 % на тлі відносно сталої ситуації в 

містах Запорізької області: 2008 р. - 277,32 на 10 тис. нас., у 2013 р. 

спостерігається незначне підвищення до 287,48 у той час, коли цей показник 

по Україні спрямований до зниження, з послідуючим незначним зниженням 

протягом 2013-2017 рр. 

Зміни ж первинної захворюваності на ХСК серед населення 

працездатного віку Запорізької області неоднозначна: з 2008 року до 2013 

року показник знизився на 9 %, а в 2017 році підвищився на 36,4 % у 

порівнянні з 2013 роком (рис. 3.2.5).  

 

Рис. 3.2.5 Первинна захворюваність населення працездатного віку 

України та Запорізької області на хвороби системи кровообігу в динаміці 

 

Аналізуючи рівень первинної захворюваності на ХСК серед 
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відзначається тенденція до зниження, так само, як і середнього по державі за 

аналогічний період: так, у 2013 році в порівнянні з 2008 роком показник 

зменшився на 12 %, у 2017 році в порівнянні з 2013 роком – на 16,13 %. 
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Показник первинної захворюваності на ХСК серед міського населення за 

період з 2008 до 2017 рр. зазнав незначного зниження на 3,9 %. 

Моніторинг первинної захворюваності на ХСК серед населення старше 

від працездатного віку в Україні та Запорізькій області дає змогу зробити 

висновок про тенденцію до поступового зниження протягом 2008-2017 рр. 

(рис. 3.2.6).  

 

Рис. 3.2.6. Первинна захворюваність населення старше від 

працездатного віку України та Запорізької області на хвороби системи 

кровообігу в динаміці 

 

Так у 2013 р. первинна захворюваність серед населення України старше 

від працездатного віку зменшилась на 8,09 % у порівнянні з 2008 р., в 

Запорізькій області зменшилась на 6,59 %, на 14,17 % - в районах Запорізької 

області, у 2017 році у порівнянні з 2013 роком відмічається зниження 

загальнодержавного показника на 19,15 %, а також знизився рівень 

показника як в Запорізькій області так і в районах Запорізькох області на 

11,98 % та на 19,47 %, відповідно. Первинна захворюваність на ХСК серед 

міського населення старше від працездатного віку Запорізької  області 
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Проведений нами моніторинг загальної та первинної захворюваності на 

ХСК викликає занепокоєння в зв’язку з відсутністю сталої тенденції до 

позитивних змін. Постійні коливання даних показників, особливо первинної 

захворюваності серед міського населення Запорізької області примусили нас 

провести ретельний аналіз її структури за провідними нозологіями серед 

дорослого населення Запорізькій області в динаміці в порівнянні з 

аналогічними показниками в Україні. Найбільше поширеною нозологією 

серед ХСК є ГХ. Як видно з даних представлених на рис. 3.2.7 протягом 

2008-2013 рр. спостерігається зростання рівня загальної захворюваності по 

Україні, темп приросту 5,5 % з послідуючим поступовим зниженням з 

темпом спаду 8,2 % за період 2013-2017 рр.  

 

Рис 3.2.7 Загальна захворюваність дорослого населення України та 

Запорізької області на гіпертонічну хворобу в динаміці 
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спостерігається поступове зростання та темп росту за даний проміжок часу 

склав 3,3 %. При аналізі змін даного показника в районах та містах 
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серед дорослого населення в районах Запорізької області зменшився на 5,2 % 

проти зростання по містам на 9,1 %, що і відбилося на середньому показнику 

по області. Такі протилежні зміни загальної захворюваності в містах і 

районах Запорізької області не свідчать про більш ефективну роботу 

медичних працівників у районах, а можливо навпаки є її недосконалістю. 

Підтвердженням низького рівня встановлення діагнозу ГХ серед 

дорослого населення Запорізької області, що мешкає в районах, є стійке 

зниження рівня первинної захворюваності (рис. 3.2.8), темп спаду склав 39,6 

% на тлі темпу росту в містах Запорізької області на 13,0%, як наслідок, темп 

спаду по Запорізькій області склав 10,9 %. Темп спаду первинної 

захворюваності на Україні за цей же проміжок часу склав 36,1 %, що теж 

викликає сумніви про ефективність профілактичних заходів серед населення. 

 

 

Рис 3.2.8 Первинна захворюваність дорослого населення України та 

Запорізької області на гіпертонічну хворобу в динаміці 
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Україні. Рівень загальної захворюваності дорослого населення Запорізької 

області на ІХС має стійку тенденцію до зростання: темп росту за період 2008-

2013 рр. – 4,8 %, 2013-2017 рр. – 0,7 %, разом за 2008-2013 рр. – 5,8 % 

(рис.3.2.9). У цей же період в Україні спостерігається коливання даного 

показника: зростання протягом 2008-2013 рр. на 6,9 % та зниження на 0,7 % з 

2013 р. по 2017 р. Поступове зростання рівня загальної захворюваності на 

ІХС серед дорослого населення Запорізької області відбулося за рахунок 

міського, серед якого темп росту за період 2008-2017 рр. склав 14,5 % на тлі 

темпу спаду в районах області на 8,5 %, що співпадає зі змінами даного 

показника при ГХ, але, як було наведено в розділі 3.1, ІХС посідає перше 

місце в структурі смертності.  

 

Рис 3.2.9 Загальна захворюваність дорослого населення України та 

Запорізької області на ішемічну хворобу серця в динаміці 
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2013-2017 рр. темп спаду склав 9,2 %. Із 2013 року розпочалася саме реформа 
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ПМД на всій території України: перехід надання медичної допомоги 

лікарями загальної практики-сімейної медицини, створення ЦПМСД, як 

самостійних юридичних осіб, що гіпотетично вплинуло на організацію та 

якість надання медичної допомоги сільському населенню області. Серед 

дорослого населення Запорізької області не залежно від місця мешкання 

(місто чи сільська місцевість) простежується тенденція до зниження рівня 

первинної захворюваності на ІХС протягом 2008-2017 рр., що дозволяє нам 

висунути гіпотезу про несвоєчасну діагностику ІХС. Динаміки первинної 

захворюваності дорослого населення України та Запорізької області на ІХС 

наведено на рис. 3.2.10.  

 

Рис 3.2.10 Первинна захворюваність дорослого населення України та 

Запорізької області на ішемічну хворобу серця в динаміці 
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може бути підтвердженням гіпотези про недоступність медичної допомоги 

населенню в сільській місцевості. 

До трійки лідерів в структурі смертності від ХСК входять і ЦВЗ, рівень 

загальної захворюваності серед дорослого населення України яких протягом 

2008-2017 рр. зменшився на 36,2 %, у той час як по Запорізькій області не 

залежно від території спостереження залишається майже сталим з незначною 

тенденцію до зменшення (рис. 3.2.11).  

 

Рис 3.2.11 Загальна захворюваність дорослого населення України та 

Запорізької області на цереброваскулярні захворювання в динаміці 

 

На тлі зменшення рівня загальної захворюваності на ЦВЗ серед 

дорослого населення України спостерігається коливання показника 

первинної захворюваності в бік її зростання: темп приросту за період 2008-

2013 рр. – 15,1 %, темп спаду протягом 2013-2017 рр. – 10,5 %, але за 2008-

2017 рр. темп приросту 3 %, тобто відсутня стійка тенденція щодо зниження 

захворюваності на ЦВЗ (рис. 3.2.12). Аналогічна ситуація спостерігається по 

Запорізькій області, але даний показник протягом 2008-2013 рр. переважно 

формувався за рахунок дорослого населення, яке проживало в районах 

Запорізької області, де рівень первинної захворюваності на ЦВЗ серед 
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дорослого населення перевищував не тільки середній показник по області, а 

й по Україні. За період 2013-2017 рр. ситуація між районами та містами 

області майже вирівнялася. 

Враховуючи поступове зростання як первинної так і загальної 

захворюваності дорослого населення на ХСК, наступним важливим 

моментом ми вважаємо доцільно провести аналіз динаміки диспансеризації, 

яку тепер можна вважати динамічним спостереженням, після відміни 

статистичних форм. 

 

Рис 3.2.12 Первинна захворюваність дорослого населення України та 

Запорізької області на цереброваскулярні захворювання в динаміці 

 

Як видно з даних графічно представлених на рис. 3.2.13 найвищий 

рівень диспансеризації на ХСК спостерігається серед населення старше від 

працездатного віку Запорізької області, але рівень її протягом 2007-2016 рр. 

зменшився на 501 на 10 тис. населення на тлі зростання рівнів первинної та 

загальної захворюваності, що свідчить про недосконалість медичної 

допомоги, особливо профілактичних заходів. 

Позитивним є той факт, що при порівнянні змін загальної 
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в динаміці (рис. 3.2.1) з динамікою змін рівня диспансеризації дорослого 

населення України та Запорізької області в зв’язку з ХСК, у той же проміжок 

часу, вони індентичні. Таким чином, при наявності захвоюваності на ХСК 

доросле населення підлягало диспансеризації. 

Моніторинг змін первинної та загальної захворюваності на ХСК 

дорослого населення Запорізької області протягом 2008-2018 рр. встановив 

зниження загальної захворюваності на ХСК серед населення старше від 

працездатного віку Запорізької області на 13 % протягом 2008-2017 рр. на тлі 

високої сметності від ХСК дорослого населення Запорізької області, 

особливо серед населення сташе від працздатного віку, що свідчить про 

недосконалість медичної допомоги. 

 

Рис. 3.2.13 Диспансеризація населення України та Запорізької області в 

зв’язку з хворобами системи кровообігу в динаміці 

 

Аналіз як первинної так і загальної захворюваності серед населення 
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довів, що протягом періоду 2008-2013 рр. зниження даних показників в 

області відбулося переважно за рахунок сільського населення, що може 

свідчити про неоступність медичної допомоги в сільській місцевості. 

Підтвердженням даної гіпотези може слугувати той факт, що при значній 

поширеності АГ серед дорослого населення світу, рівень первинної 

захворюваності серед дорослого населення Запорізької області на ГХ 

щорічно знижується, темп спаду якої становить 39,6 % за останні 10 років. 

 

3.3. Аналіз первинного виходу на інвалідність у зв’язку з хворобами 

системи кровообігу 

 

Для подальшої оцінки стану здоров’я дорослого населення Запорізької 

області нами проведено аналіз первинного виходу на інвалідність за 2008-

2017 рр. в порівнянні з аналогічними показниками по Україні. Як завжди 

особлива увага приділялася ХСК. 

Протягом 2007-2018 рр. серед дорослого населення України первинний 

вихід на інвалідність (всі хвороби разом) мав хвилеподібний характер із 

поступовою тенденцією до зниження з 53,5 на 10 тис. нас. в 2007 р. до 43,0 на 

10 тис. нас. - в 2016 р., темп спаду склав 19,6 %, з послідуючим поступовим 

зростанням до рівня 44,2 на 10 тис. населення в 2018 р. Кожні п’ять років 

спостерігається незначний підйом даного показника в середньому до 2 % в 

порівнянні з попереднім (2011р., 2015 р.) на тлі сталої тенденції до зниження 

первинного рівня виходу на інвалідність дорослого населення України за 

всіма хворобами разом. Темп спаду за період 2007-2018 рр. – 17,4 %. 

Серед даної категорії населення Запорізької області за аналогічний 

проміжок часу на відміну від рівня первинного виходу на інвалідність по 

Україні не тільки не спостерігалося стійкої тенденції до спаду, а й був 

піковий підйом показника в 2011р. до 52,0 на 10 тис. населення, який в 1,2 

рази перевищував середній показник по Україні і в послідуючому мав 

поступову тенденцію до зниження на відміну від Запорізької області. Так 
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рівень первинного виходу на інвалідність (всі хвороби разом) по Запорізькій 

області протягом 2007-2010 рр. мав тенденцію до зниження і складав 48,7 на 

10 тис. нас. в 2007 р. та 47,5 на 10 тис. нас. – в 2010 р., в 2016 р. цей показник 

лишився без змін – 47,7 на 10 тис. нас., перевищивши на 11 % рівень 

первинного виходу на інвалідність по Україні. Починаючи з 2010 р. рівень 

первинного виходу на інвалідність по Запорізькій області перевищує 

аналогічний показник по Україні протягом 2007-2018 рр. щорічно, але 

достовірної різниці між даними показниками за даний проміжок часу не 

встановлено: по Україні – 45,6 (43,4÷46,7) на 10 тис. населення, по 

Запорізькій області – 47,6 (46,5÷50,1) на 10 тис. населення (р>0,05). Динаміка 

первинного виходу на інвалідність дорослого населення України та 

Запорізької області (всі хвороби разом) представлена на рис. 3.3.1 Зростання 

первинного виходу на інвалідність даної категорії населення Запорізької 

області протягом всього періоду, за який проводиться аналіз даних, 

відбувається на тлі поступового зниження первинної та загальної 

захворюваності серед дорослого населення, що може свідчити про 

неефективність профілактичної роботи. 
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Рис. 3.3.1. Динаміка первинного виходу на інвалідність населення 

України та Запорізької області (всі хвороби разом, на 10 тис. населення) 

 

Аналогічна ситуація в динамці простежується з первинним виходом на 

інвалідність і серед населення працездатного віку, який по Україні має 

поступову стійку тенденцію до зниження. У той же час, по Запорізькій 

області не зважаючи на його щорічні коливання спостерігається тенденція до 

покрокового зростання. 

Така не дуже гарна ситуація зі зростанням первинного виходу на 

інвалідність серед населення працездатного віку Запорізької області склалася 

через стійке зростання даного показника по районам Запорізької області на 

тлі сталого рівня по містам області, що дозволяє висунути гіпотезу про 

недоступність та низьку якість медичної допомоги в сільській місцевості 

(рис. 3.3.2). При аналізі динаміки первинного виходу на інвалідність всіх 

хвороб разом встановлено, що темп приросту по районам Запорізької області 

серед населення працездатного віку за 2007-2018 рр. склав 6,5 %, а по містам 

– 7,8 %.  

 

Рис. 3.3.2 Динаміка первинного виходу на інвалідність працездатного 

населення Запорізької області (всі хвороби разом на 10 тис. населення) 
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Одним із предметів нашого дослідження є стан здоров’я дорослого 

населення в зв’язку із ХСК, тому нами проведено аналіз первинного виходу 

на інвалідність дорослого населення за класом ХСК. 

Рівень первинного виходу на інвалідність у зв’язку з ХСК по Україні 

протягом 2007-2018 рр. має стабільну тенденцію до зниження як серед 

дорослого населення, так і серед населення працездатного віку (див. рис. 

3.3.3).  

 

Рис. 3.3.3 Первинний вихід на інвалідність населення України та 

Запорізької області в зв’язку з хворобами системи кровообігу в динаміці. 

 

Так, серед дорослого населення України протягом періоду, за який 

проводиться аналіз, найвищий рівень первинного виходу на інвалідність в 

зв’язку з ХСК зафіксовано в 2008 р. – 12,0 на 10 тис. населення, потім до 

2016 р. спостерігається стабільне щорічне зниження до 9,6 на 10 тис. 

населення (темп спаду 20 %), тобто кількість осіб, яким встановлена група 

інвалідності в зв’язку з ХСК зменшилась в 5 разів, але починаючи з 2017 р. 

на превеликий жаль рівень первинного виходу на інвалідність серед 

дорослого населення України почала збільшуватися і в 2018 р. вже становила 

10,2 на 10 тис. населення, темп приросту 6,25 %. У цей же час, рівень 
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первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення по Запорізькій 

області в зв’язку з ХСК був незначно нижчим за показник по державі лише в 

2008 р., починаючи з 2009 р. поступово зростає з 11,7 на 10 тис. нас. до 13,4 

на 10 тис. нас. – в 2018 р. Це при тому, що рівень захворюваності (див. розділ 

3.2) не перевищує середній по Україні, а первинної є стабільним з тенденцію 

до зниження, або з незначними коливаннями. Таким чином, знову необхідно 

наголосити на неефективність лікувально-профілактичних заходів у регіоні. 

Найвищі щорічні темпи росту первинного виходу на інвалідність серед 

дорослого населення Запорізької області у зв’язку з ХСК спостерігалися 

2016-2018 рр. З метою аналізу важкості соціальних наслідків від 

перенесеного захворювання класу ХСК нами було проаналізовано структуру 

первинного виходу на інвалідність дорослого населення по групам (табл. 

3.3.1).  

Таблиця 3.3.1 

Питома вага хвороб системи кровообігу та структура по групам 

первинного виходу на інвалідність дорослого населення в динаміці 

Регіон Рік 

Питома вага 

хвороб 

системи 

кровообігу в 

структурі всіх 

нозологій, % 

Структура первинного виходу на 

інвалідність по групам 

І група , (%) 
ІІ 

група, 

(%) 

ІІІ 

група, 

(%) 
І А, (%) 

І Б, 

(%) 

Україна 2016 16,8 5,4 11,4 33,6 49,6 

2017 17,2 5,7 11,5 33,5 49,3 

2018 16,2 5,4 10,8 31,9 51,9 

Запорізька 

область 

2016 18,7 4,5 14,2 31,0 50,3 

2017 23,5 6,4 17,1 29,7 46,8 

2018 23,4 6,0 17,4 30,0 46,6 

 

Як видно з даних наведених в табл. 3.3.1 питома вага дорослого 

населення України, яке перенесло захворювання класу ХСК, в наслідок якого 

встановлено групу інвалідності, протягом 2016-2018 рр. залишалася сталою, 
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як і розподіл по групам інвалідності з деякими позитивними змінами в 2018 

р.: зменшилася питома вага населення, якому встановлено І-ІІ групи 

інвалідності на тлі зростання питомої ваги тих кому встановлено ІІІ групу 

інвалідності, яку можна інколи вважати як соціальним захистом. 

Нами вже було зазначено, що найвищі щорічні темпи росту первинного 

виходу на інвалідність серед дорослого населення Запорізької області у 

зв’язку з ХСК спостерігалися 2016-2018 рр., що відбилося на зростанні 

питомої ваги населення, якому встановлено групу інвалідності внаслідок 

ХСК серед всіх кому встановлено інвалідність. Викликає занепокоєння і те 

що щороку зростає питома вага дорослого населення Запорізької області, 

якому встановлено І А та І Б групи інвалідності, темп росту 33,3% та 22,5%, 

відповідно, разом 25,1 %. Таким чином, протягом 3 років в 1,3 раза 

збільшилася кількість тих хто потребує сторонньої допомоги, серед яких 

більшість потребують постійної сторонньої допомоги, що викликає 

занепокоєння. Аналогічна ситуація щодо динаміки первинного виходу на 

інвалідність населення працездатного віку України та Запорізької області в 

зв’язку з ХСК, яка представлена на рис. 3.3.3. В зв’язку з чим викликає 

зацікавленість щодо динаміки первинного виходу на інвалідність по окремим 

провідним нозологіям ХСК: ІХС, ЦВЗ та ГХ, яким належать провідні місця в 

структурі смертності та захворюваності на ХСК. Динаміка первинного 

виходу на інвалідність дорослого населення України та Запорізької області за 

основними нозологіями ХСК представлена на рис. 3.3.4.  

Нами встановлено, що в структурі первинного виходу на інвалідність 

дорослого населення в зв’язку з ХСК протягом 2008-2018 рр. перше місце 

належить ЦВЗ як в Україні так і по Запорізькій області, але протягом цього 

періоду відбулися ножиці в змінах первинного виходу на інвалідність 

дорослого населення в зв’язку з ЦВЗ: темп росту за даний проміжок часу по 

Запорізькій області склав 8,6 % на тлі більш суттєвих позитивних змін по 

Україні – темп спаду – 10,2 %. Досить високий рівень первинного виходу на 
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інвалідність в зв’язку з ЦВЗ спостерігається і серед населення працездатного 

віку як України так і Запорізької області (дивись рис. 3.3.5). 

 

Рис. 3.3.4 Динаміка первинного виходу на інвалідність дорослого 

населення України та Запорізької області за основними нозологіями хвороб 

системи кровообігу 

 

Кожні три роки рівень первинного виходу на інвалідність населення 

працездатного віку Запорізької області в зв’язку з ЦВЗ значно перевищує 

аналогічний показник по Україні: в 2011 р. перевищував в 1,24 раза, в 2014 р. 

– в 1,22 раза, в 2017 р. – в 1,33 раза. 

Якщо до 2013 р. цей показник серед дорослого населення в районах 

Запорізької області формувався переважно за рахунок населення старше від 

працездатного віку, то починаючи з 2013 р. спостерігається поступовий, а 

потім і більше стрімке зростання серед населення працездатного віку на тлі 

відносного спаду серед дорослого населення районів, що не може не 

викликати занепокоєння (дивись табл. 3.3.1). Як відомо (дивись розділ 1) 
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провідним ЧР ХСК, у тому числі і ЦВЗ є підвищення АТ (ГХ), відповідно, 

відсутність вторинної профілактики у вигляді постійного прийому 

антигіпертензивної терапії призводить до виникнення ускладнень із 

соціальними наслідками. 

 

Рис. 3.3.5 Динаміка первинного виходу на інвалідність населення 

працездатного віку України та Запорізької області за основними нозологіями 

хвороб системи кровообігу 

 

Підтвердженням нашої гіпотези є і той факт, що рівень первинного 

виходу на інвалідність населення працездатного віку Запорізької області в 

зв’язку з ГХ починаючи з 2011 р. щорічно перевищує показник по Україні від 

1,4 раза в 2011 р. до 2-х разів в 2016 р. Третє місце в структурі первинного 

входу на інвалідність дорослого населення як в Україні так і по Запорізькій 

області в зв’язку з ХСК належить ІХС. Протягом 2008-2010 рр. рівень 

первинного виходу на інвалідність  в зв’язку з ІХС по Запорізькій  області 

був нижче в порівнянні з Україною, а вже в 2011 р. перевищив державний 
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показник на 10,5% з послідуючим спадом в 2012 році на попередній темп 

приросту (10,5%), залишаючись на рівні середнього по Україні протягом 

2013-2016 рр., але починаючи з 2017 р. спостерігається стала тенденція до 

його зростання, незважаючи на впровадження по країні державної програми 

по створюванню реперфузійних центрів, яку ухвалив Кабінет Міністрів 

України [49].  

Щодо аналізу рівня первинного виходу на інвалідність населення 

працездатного віку Запорізької області в зв’язку з ІХС в порівнянні з 

аналогічним показником по Україні, то, як видно з даних, наведених на рис. 

3.3.5, він тривалий час протягом 2008-2014 рр. залишався нижче 

загальнодержавного і починаючи з 2015 р. поступово почав зростати 

досягнувши 3,8 на 10 тис. населення, темп росту за 2008-2018 рр. – 22,5 %. 

Зростання даного показника сформувалося за рахунок районів області, що 

знову підтверджує гіпотезу про недоступність медичної допомоги та 

недосконалість профілактичної роботи в сільській місцевості. 

Тому, нами проведено моніторинг та аналіз первинного виходу на 

інвалідність дорослого населення та населення працездатного віку як від 

ХСК так і його основних нозологій (ГХ, ІХС, ЦВЗ) у залежності від території 

мешкання, дані наведено в табл. 3.3.2. Як видно з узагальнених даних таблиці 

3.3.2 первинний вихід на інвалідність у зв’язку з ХСК серед дорослого 

населення Запорізької області протягом 2008-2018 рр. переважає серед 

населення, що мешкає у містах, а структура залишилась без змін: 1-ше місце 

ЦВЗ з показником 7,0 на 10тис.нас. (2018 р.), 2-ге – ІХС – 4,1 на 10 тис.нас. 

(2018 р.) та ГХ – 0,5 на 10тис.нас. (2018 р.), всі нозології ХСК – 14,1 на 10 

тис.нас. (2018 р.). Вищий первинний вихід на інвалідність серед 

працездатного населення при мешканні в сільській місцевості і станом на 

2018 р. становивив 12,5 на 10 тис.нас., структура не відрізнялася від 

структури первинного виходу на інвалідність дорослого населення 

Запорізької області, що мешкає в містах області. 
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Таблиця 3.3.2 

Первинний вихід на інвалідність дорослого населення Запорізької 

області в зв’язку з хворобами системи кровообігу та їх провідних 

нозологій в залежності від території мешкання в динаміці 

Регіон Рік 

Доросле населення 

(на 10 тис. нас.) 

Працездатне населення 

(на 10 тис. нас.) 

ХСК ГХ ІХС ЦВЗ ХСК ГХ ІХС ЦВЗ 

Райони 

Запорізької 

області 

2008 11,0 0,6 2,6 5,0 11,1 0,8 3,0 4,8 

2009 10,5 0,7 2,4 5,3 10,3 0,9 2,8 5,0 

2010 11,4 0,7 2,9 5,1 10,3 0,8 3,0 4,4 

2011 12,2 1,1 2,9 5,6 12,1 1,4 2,9 5,6 

2012 11,3 0,6 3,3 4,8 11,0 0,8 3,6 4,6 

2013 9,7 0,7 2,4 4,2 10,2 1,0 2,9 4,3 

2014 10,1 0,5 2,6 4,5 11,2 0,7 3,0 5,2 

2015 10,1 0,7 2,9 4,4 11,1 0,9 3,6 5,0 

2016 10,3 0,7 2,7 4,4 11,4 0,8 3,4 4,8 

2017 11,6 0,8 3,6 5,0 12,5 1,0 4,2 5,5 

2018 12,2 0,6 3,9 5,3 12,5 0,6 4,0 6,0 

Міста 

Запорізької 

області 

2008 12,4 0,5 3,6 6,3 9,7 0,5 3,2 4,5 

2009 12,3 0,2 3,8 6,3 9,6 0,3 3,3 4,5 

2010 14,1 0,4 4,2 7,3 9,7 0,3 3,4 4,4 

2011 16,0 0,7 5,0 7,6 11,4 0,7 3.6 5,0 

2012 14,6 0,5 4,1 7,6 10,5 0,5 3,3 4,9 

2013 12,9 0,4 4,1 6,0 10,6 0,4 3,8 4,5 

2014 12,3 0,3 3,9 5,8 10,8 0,4 3,7 4,7 

2015 12,2 0,3 3,9 5,8 10,0 0,3 3,8 4,1 

2016 12,3 0,6 3,6 5,8 10,7 0,7 3,6 4,4 

2017 13,4 0,4 3,9 6,6 11,4 0,5 3,6 5,2 

2018 14,1 0,5 4,1 7,0 10,6 0,6 3,7 4,6 
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Таким чином, якщо на диспансерному обліку дорослого населення 

Запорізької області переважно знаходиться населення з діагнозом ГХ, рівень 

первинної та загальної захворюваності якої зростає щорічно, то в структурі 

інвалідності в зв’язку з ХСК перше місце посідають ЦВЗ, друге – ІХС, а 

рівень первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного 

віку Запорізької області безпосередньо від ГХ перевищує аналогічний 

показник по Україні в різні роки від 1,4 раза до 2 разів.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Доведено, що демографічний стан населення Запорізької області 

протягом 2008-2018 рр. характеризується депопуляційними процесами: 

від’ємний природний приріст по Запорізькій області як серед міського так і 

сільського населення перевищує середній показник по Україні на тлі його 

постаріння (питома вага населення старше від працездатного віку Запорізької 

області складає майже 30% від всього населення). Скорочення постійного 

населення працездатного віку Запорізької області на 5,8 % відбулося 

переважно за рахунок міського населення чоловічої статі.  

Встановлено передчасну смертність населення працездатного віку 

Запорізької області чоловічої статі від хвороб системи кровообігу, рівень якої 

в 5 разів перевищує аналогічний показник серед жінок. В структурі 

смертності населення працездатного віку хворобам системи кровообігу 

протягом останнього десятиріччя в середньому належить третина (33,3 %), 

серед яких майже 40 % припадає на ішемічну хворобу серця та ще понад 20 

% на церебро-васкулярні захворювання. 

Виявлено, що протягом 2008-2017 рр. 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 (13,2 на 10 тис. нас, – Запорізька область проти 10,2 на 
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10 тис. нас – Україна, 2018 р.), особливо серед населення працездатного віку 

(11,3 на 10 тис. нас, – Запорізька область проти 9,8 на 10 тис. 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. У структурі 

первинного виходу на інвалідність дорослого населення перше місце 

належить церебро-васкулярним захворюванням, темп росту яких протягом 

2008-2018 рр. в Запорізькій області склав 8,6 % на тлі позитивних змін в 

Україні: темп спаду – 10,2 %. Рівень первинного виходу на інвалідність серед 

населення працездатного віку Запорізької області від гіпертонічної хвороби 

перевищує аналогічний показник по Україні в різні роки від 1,4 раза до 2 

разів, що доводить неефективність профілактичних заходів серед дорослого 

населення. 
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Всеукраїнської наук-практ конф молодих вчених і студентів з міжнар. участю 

«Сучасні аспекти медицини і фармації – 2021»; 2021 Квітень15-16; 

Запоріжжя. Запоріжжя: ЗДМУ; 2021. с.151-2 [171]. 

2. Кремсарь ІМ. Порівняльний аналіз первинного виходу на 

інвалідність у зв’язку з хворобами системи кровообігу в Запорізькій області 

та Україні протягом 2007-2018 років. Proceedings of the 4th International 

Scientific and Practical Conference «Scientific community: interdisciplinary 

research»; 2021 травень 18-19; Гамбург. Hamburg: Busse Verlag GMBH; 2021. 
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системи кровообігу). Профілактична медицина. 2021;(1):4-11 [164]. 

4. Kremsar IM, Klymenko VI. The influence of the external and internal 

environment of primary care facilities on the prevention of diseases of the 
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РОЗДІЛ 4  

АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ПЕРВИННОГО РІВНЯ 

 

 

Існуюча в даний час система організації, управління та фінансування 

охорони здоров’я характеризується комплексом проблем, які залежно від 

характеру їхнього впливу на соціально-економічну ситуацію можна 

розділити на такі основні групи:  

 структурні: неефективне розміщення ресурсів охорони здоров’я, 

недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів, неефективне 

використання кадрового потенціалу, відсутність повної господарської 

самостійності медичних закладів, повільне впровадження інноваційних 

технологій в охорону здоров’я; 

 управлінські: фрагментація системи управління викликана наслідками 

надмірної децентралізації системи управління галуззю, міжвідомчі бар’єри і 

неузгодженість, слабка координація державних, регіональних і місцевих 

органів управління, практична відсутність взаємозв’язків між суб’єктами 

одного рівня системи охорони здоров’я, неефективна діяльність керівників 

ЗОЗ, неефективна система повноважень і обов’язків регіональних і 

муніципальних органів управління, недостатньо відпрацьована система 

оцінки ефективності охорони здоров’я, повільне реформування законодавчої 

бази;  

 фінансово-економічні: невідповідність державних гарантій надання 

безкоштовної медичної допомоги рівням фінансування галузі, 

неефективність методів і способів фінансування медичних установ [131]. 

Хотілось би більш уважно перш за все зосередитися на двох основних 

групах ресурсів: МТО та кадровому потенціалу медичних працівників ЗОЗ 

ПМД Запорізької області комунальної форми власності. 

 



 94 

4.1. Аналіз стану будівель та транспортних засобів закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги Запорізької області 

Аналіз будівель ЗОЗ ПМД показав, що переважна більшість ЦПМСД та 

їх відокремлені структурні підрозділи (сімейні амбулаторії) Запорізької 

області розташовані в окремих будівлях, які побудовані в різні часи. Основні 

фонди переносять свою вартість у вартість вироблених медичних послуг по 

частинах. Ця частина характеризується як фізичний знос або будівлі, який 

дорівнює величині амортизаційних відрахувань за рік (від первісної 

вартості), що становить в середньому 5,6 % для будівель. 

На превеликий жаль так історично склалося, що інфраструктура більше 

розвинена в містах обласного підпорядкування та особливо у місті обласного 

значення. Для того щоб не усереднювати дані нами було окремо проведено 

аналіз стану будівель та оснащення транспортними засобами ЗОЗ ПМД 

сільської місцевості та міст обласного підпорядкування та обласного 

значення. Станом на 01.07.2018 р. в сільській місцевості відповідно до 

сформованої спроможної мережі Запорізької області було розташовано 22 

Центри ПМД, 51 амбулаторія групової практики, 92 амбулаторії 

монопрактики та 211 пунктів здоров’я, разом 376 місць впровадження 

медичної практики [23]. За отриманими нами даними щодо стану цих 

будівель, то на 203 (54 %) – керівники ЗОЗ взагалі не мають даних щодо дати 

введення в експлуатацію та технічного паспорту, 10,9 % знаходяться в 

орендованих приміщеннях. Зі 156 будівель, про які є повні дані, 17 (10,9 %) 

побудовані ще до 1917 р., 3,8 % протягом 1918-1945 рр., що разом складає 

14,7 %; після другої світової війни за часи СРСР побудовано 80,8 % фонду 

ЗОЗ ПМД і лише 4,5 % будівель побудовано за часи незалежності України. 

Таким чином, майже 95 % будівель мають зношення 100 %. Щодо умов 

праці: опалення, наявність холодного та гарячого водопостачання, туалет в 

приміщенні, то 36,4 % будівель мали пічне опалення, 57,1 % - індивідуальне 

у вигляді електричного чи твердопаливного котлів і лише 6,5 % - 

централізоване опалення, гаряче водопостачання мають 24,7 % місць надання 
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ПМД, а 27,3 % не мають навіть холодного водопостачання, лише у 15,6 % 

туалет знаходиться в приміщенні.  

У м. Запоріжжя терміни введення в експлуатацію споруд знаходяться в 

межах з 1930 року (амбулаторія №8 КНП «Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» Запорізької міської ради) до 1995 року 

(Амбулаторія №7 КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1» Запорізької міської ради). Щодо умов праці, то навіть на 

території міста обласного значення (м. Запоріжжя) експлуатуються 

амбулаторії побудовані ще в 1939 році з туалетами поза межами будівлі. 

Найкраща ситуація спостерігається в м. Мелітополь, де всі 100 % місць 

надання ПМД відповідають вимогам. 

Відповідно до табелю оснащення, який затверджено Наказом МОЗ 

України від 26.01.2018 № 148, для організації медичного обслуговування 

пацієнтів за місцем проживання (перебування) кожного лікаря необхідно 

забезпечити автомобілем для можливості отримання медичних послуг 

прикріпленого населення. Кількість автотранспорту може бути меншою і 

визначається необхідністю забезпечити можливість надання окремих послуг 

ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнтів. Визначення типу 

автомобіля (з повним приводом або без такого) залежить від стану доріг. За 

отриманими даними ЗОЗ, що надають ПМД в сільській місцевості 

забезпечені 139 наявними автотранспортними засобами, з яких 50 % 

підлягають списанню, а лише 3,2 % відповідають вимогам до 

автотранспорту, яким повинні бути забезпечені ЗОЗ сільської місцевості. 

Таким чином, 95 % будівель, в яких працюють медичні працівники ЗОЗ 

ПМД, розташованих в сільській місцевості, мають зношеність 100%: до 

1917р.побудовано 10,9 %, протягом 1918-1945 рр. - 3,8 %, що разом складає 

14,7 %; після другої світової війни за часи СРСР - 80,8 %. Лише 15,6 % ЗОЗ 

ПМД сільської місцевості та їх структурних підрозділів мають туалет в 

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

превеликий жаль навіть на території міста обласного значення (м. Запоріжжя) 
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експлуатуються амбулаторії побудовані ще в 1939 році з туалетами поза 

межами будівлі. Ще гірша ситуація з оснащенням автотранспорту в сільській 

місцевості, особливо враховуючі, що відповідно до сформованої спроможної 

мережі медична допомога повинна надаватися в 211 пунктах здоров’я, куди 

лікар повинен приїздити згідно графіку, а забезпеченість ЗОЗ сільської 

місцевості автотранспортом, що відповідає технічним вимогам складає 

тільки 3,2 %, що підтверджує нашу гіпотезу висунуту в розділі 3 при оцінці 

стану здоров’я населення, що мешкає в сільській місцевості, про 

недоступність ПМД. 

 

4.2. Кадровий потенціал медичних працівників закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги Запорізької області 

 

З метою ретельного аналізу людських ресурсів та кадрового потенціалу 

лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою ЗОЗ ПМД комунальної 

форми власності нами проведено аналіз нормативно-правової бази щодо їх 

потреби. 

Наказом МОЗ від 02.09.2016 № 928 [56] визнано таким, що втратив 

чинність, наказ МОЗ «Про примірні штатні нормативи закладів охорони 

здоров’я» від 23.02.2000 № 33 [74]. Таке рішення прийнято з метою надання 

керівникам ЗОЗ та їх власникам (головним розпорядникам коштів) більшої 

автономії в прийнятті рішення щодо формування та затвердження штатних 

розписів цих закладів, виходячи з їх функцій та обсягу медичної допомоги. 

Дійсно, Наказ № 928 надає керівникам ЗОЗ право самостійно визначати 

структуру, штатну чисельність. При формуванні штату та визначенні назв 

посад у штатному розписі необхідно і надалі керуватися наказом МОЗ від 

28.10.2002 № 385 зі змінами [62], яким затверджено переліки лікарських, 

провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною 

освітою (фармацевтів) у ЗОЗ, а також Національним класифікатором України 

ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом 
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Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 [31]. Кількість штатних одиниць 

за кожною штатною посадою, а також необхідність тієї чи іншої лікарської 

посади керівник ЗОЗ визначає самостійно (залежно від обсягу медичної 

допомоги). 

Із введенням в дію Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» [57] сучасна система охорони 

здоров’я України характеризується активним процесом реформування, 

пов’язаним з переходом від бюджетно-страхової до ринково-страхової моделі 

функціонування системи, зокрема, перетворення частини медичних установ у 

нові організаційно-правові форми, який розпочався саме з ЗОЗ, що надають 

ПМД. 

Наказом МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Порядок надання 

первинної медичної допомоги» визначено такі терміни як надавач ПМД, 

лікар з надання ПМД, команда з надання ПМД, практика ПМД, обсяг та 

оптимальний обсяг практики ПМД та ін. [48]. Оптимальний обсяг практики 

ПМД - кількість осіб, яким лікар з надання ПМД може забезпечити надання 

якісної ПМД, та в залежності від спеціальності надавача становить: одна 

тисяча вісімсот осіб на одного лікаря загальної практики - сімейного лікаря; 

дві тисячі осіб на одного лікаря-терапевта; дев’ятсот осіб на одного лікаря-

педіатра. Згідно наказу МОЗ України від 19.03.1018 р. № 503 «Порядок 

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» пацієнт (його 

законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно 

від зареєстрованого місця проживання шляхом підписання документа 

«Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», що 

підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про 

вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу [47]. 

Таким чином, укомплектованість лікарями, що надають ПМД, аналіз 

повікової структури лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою 

[60], питома вага неатестованих медичних працівників та структура 
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атестованих по категоріям [14] носить не лише науковий, але й обов’язковий 

характер [33].  

За отриманими нами даними в 2017 році укомплектованість лікарями 

ПМД Запорізької області (дані наведено в табл. 4.2.1) в середньому 

становила 66,1 (59,25÷81,2) %. На тлі такої недостатньої укомплектованості 

ЗОЗ ПМД лікарями майже кожен третій з них пенсійного віку - 31,4 

(21,4÷40,4) %, кожен четвертий у віці 45-60 років - 24,5 (16,7÷29,2) %, питома 

вага лікарів молодого віку до 45 років склала 37,2 (24,5÷50,0) %. 

Укомплектованість в районах Запорізької області становила 67,2 (58,0÷81,5) 

% проти 76,0 (71,0÷81,8) % в містах. Достовірної різниці щодо 

укомплектованості лікарями міст та районів Запорізької області не 

встановлено (р>0,05). Переважна більшість лікарів Запорізької області мала 

стаж роботи за спеціальністю понад 10 років 65,7 (56,4÷80,35) % проти до 5 

років - 18,8 (11,3÷21,8) %, від 5 до 7 років - 4,6 (0÷7,15) % та від 7 до 10 років 

- 5,4 (0÷9,35) %, дані наведено в табл. 4.2.2. Такий розподіл стажу роботи за 

спеціальністю по рокам обрано не випадково. Згідно Наказу МОЗ України 

від 02.10.2015 р. № 650 «Про внесення змін до Положення про порядок 

проведення атестації лікарів» (чинний на той час) [53] лікар, який має стаж 

роботи 5 років повинен подати атестаційну справу та отримати 

кваліфікаційну категорію за спеціальністю. При аналізі щодо наявності 

кваліфікайної категорії лікарями нами встановлено, що більше третини - 38,2 

(22,8÷50,0) % не мали взагалі атестаційної категорії за спеціальністю не 

залежно від місця роботи за адміністративно-територіальним розташуванням 

надання ПМД (місто чи район області) на тлі того, що лише 18,8 (11,3÷21,8) 

% мали стаж роботи до 5 років. Це свідчить про відсутність мотивації щодо 

проходження атестації та може в наступному впливати на якість надання 

медичної допомоги населенню. У 2017 році середнє навантаження на одного 

лікаря на первинному рівні в Запорізькій області склало 1599 (1443÷1734) 

осіб. 

 



 

Таблиця 4.2.1 

Кадровий потенціал лікарів закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги Запорізької області станом 

на 01.07.2017р. 

ЗОЗ (ЦПМСД) 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Укомплектованість 

лікарями, % 

Повікова структура лікарів, % 
Середнє навантаження 

на 1 лікаря, 

чисельність нас. 
до 45 років 45-60 років 

старше від 

працездатного 

віку 

1 2 3 4 5 6 

ЦПМСД №1  

м. Запоріжжя 
73,3 60,4 29,1 10,4 1410 

ЦПМСД №2  

м. Запоріжжя 
79,1 39,4 19,2 42,4 1509 

ЦПМСД №4  

м. Запоріжжя 
65,5 58,3 16,7 25,0 1543 

ЦПМСД №5  

м. Запоріжжя  
80,9 37,1 29,2 33,7 1719 

ЦПМСД №6  

м. Запоріжжя  
81,8 37,4 26,5 36,1 1028 

ЦПМСД №8  

м. Запоріжжя  
71,0 33,3 30,3 36,4 1543 

ЦПМСД №9  

м. Запоріжжя 
87,3 57,3 21,9 20,8 1661 

ЦПМСД №10 м. 

Запоріжжя 
83,3 8,9 6,7 84,4 1538 

ЦПМСД №2 м. 

Мелітополь 
65, 24,5 34,1 40,4 1592 

ЦПМСД м. Токмак 73,0 47,8 17,4 26,1 1721 

9
9
 



 

Продовження таблиці 4.2.1 

1 2 3 4 5 6 

Бердянський район 53,3 41,7 16,7 41,7 2064 

Василівський район 82,4 - - - 1507 

Великоберізіська 

селищна рада 
50,0 40,0 20,0 40,0 1996 

Вільнянський район 81,5 18,2 27,3 54,5 1475 

Гуляйпільський 

район 
73,5 55,6 22,2 22,2 1659 

Запорізький район 81,6 50,0 25,0 25,0 1998 

Каменсько-

Дніпровський район 
60,5 17,4 39,1 43,5 1746 

Мелітопольський 

район 
61,9 28,1 40,6 31,3 1299 

Новомиколаївський 

район 
73,9 33,3 50,0 16,7 1351 

Оріхівський район 82,1 43,5 26,1 30,4 1189 

Пологівський район 63,3 68,0 16,0 16,0 1665 

Приазовський район 
50,5 50,0 28,6 21,4 2513 

Розовський район 77,8 14,3 57,1 28,6 1611 

Чернігівський район 58,0 40,0 10,0 50,0 1709 

Якимівський район 58,0 52,6 21,1 26,3 2866 

 

  1
0
0
 



 

Продовження таблиці 4.2.1 

1 2 3 4 5 6 

Міста Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

76,0 (71,0÷81,8) 40,4 (33,3÷57,3) 23,1 (17,4÷29,2) 35,6 (25,0÷40,4) 1526 (1509÷1661) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

67,2 (58,0÷81,5) 39,5 (28,1÷50,0) 28,6 (20,0÷39,1) 32 (22,2÷41,7) 1777 (1475÷1998) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 

66,1 (59,25÷81,2) 37,2 (24,5÷50,0) 24,5 (16,7÷29,2) 31,4 (21,4÷40,4) 1599 (1443÷1734) 

 

 

  

1
0
1
 



 

Таблиця 4.2.2 

Кваліфікація лікарів первинної медичної допомоги Запорізької області станом на на 01.07.2017р.  

ЗОЗ 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Питома вага лікарів в залежності від стажу 

роботи за спеціальністю, % 

Питома вага лікарів в залежності від 

кваліфікаційної категорії, % 

до 5 років до 7 років до 10 

років 

понад 10 

років 

відсутня друга перша вища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦПМСД №1 м. 

Запоріжжя 
25,0 8,3 12,5 54,2 39,6 14,6 25,0 20,8 

ЦПМСД №2 м. 

Запоріжжя 
15,1 8,2 0 76,7 32,9 8,2 26,0 32,9 

ЦПМСД №4 м. 

Запоріжжя 
13,9 5,6 2,8 77,8 25,0 5,6 5,6 13,8 

ЦПМСД №5 м. 

Запоріжжя  
12,4 0 3,4 84,2 33,7 7,9 36,0 22,4 

ЦПМСД №6 м. 

Запоріжжя  
15,7 3,6 2,4 78,3 25,3 14,5 44,6 15,7 

ЦПМСД №8 м. 

Запоріжжя  
18,2 6,1 6,1 69,7 36,4 9,1 18,2 36,4 

ЦПМСД №9 м. 

Запоріжжя 
17,7 7,3 10,4 64,6 42,7 10,4 29,2 17,7 

ЦПМСД №10 м. 

Запоріжжя 
10 11,1 3,3 75,6 16,7 10,0 30,0 43,3 

ЦПМСД №2 м. 

Мелітополь 
8,8 5,3 5,3 80,7 22,8 12,3 47,4 17,5 

Бердянський район 41,7 0 0 58,3 83,3 8,3 0 8,3 
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Продовження табл. 4.2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Василівський район 10,2 6,1 0 83,7 57,2 12,2 14,3 16,3 

Великоберізіська 

селищна рада 
40, 0 0 60,0 60,0 0 0 40,0 

Вільнянський район 18,2 0 0 81,8 18,2 0 0 81,8 

Гуляйпільський 

район 

22,2 0 22,2 55,6 33,3 16,7 22,2 27,8 

Запорізький район 15,0 20,0 15,0 50,0 25,0 20,0 30,0 25,0 

Каменсько-

Дніпровський район 

13,0 0 0 87,0 43,5 8,7 34,8 13,0 

Мелітопольський 

район 

21,9 0 0 78,1 43,8 15,6 31,2 9,4 

Новомиколаївський 

район 

16,7 16,7 0 66,6 50,0 0 25,0 25,0 

Оріхівський район 21,7 0 13,1 65,2 21,7 17,4 52,2 8,7 

Пологівський район 20,0 12,0 20,0 48,0 68,0 8,0 12,0 12,0 

Приазовський район 35,7 0 7,1 57,2 71,4 0 28,6 0 

Розовський район 14,3 0 0 85,7 14,3 0 42,9 42,8 

Чернігівський район 10,0 0 10,0 80,0 50,0 0 10,0 40,0 

Якимівський район 47,4 0 0 52,6 47,4 26,3 10,5 15,8 

Міста Запорізької 

області,  

Ме (25%; 75%) 

14,6 

(10,0÷17,7) 

5,6 

(3,6÷8,2) 

5,5 

(2,8÷8,7) 

74,4 

(69,7÷80,7) 

30,6 

(25,0÷36,4) 

10,3 

(8,2÷13,3) 

29,1 

(25,0÷36,0) 

24,5 

(17,5÷32,9) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

20,0 

(14,3÷35,7) 
0 (0,0÷6,1) 

0 

(0,0÷13,1) 

65,2 

(55,6÷81,8) 

47,4 

(25,0÷60,0) 

8,3 

(0,0÷16,7) 

22,2 

(10,0÷31,2) 

16,3 

(9,4÷40,0) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 
18,8 

(11,3÷21,8) 

4,6 

(0÷7,15) 

5,4 

(0÷9,35) 

65,7 

(56,4÷80,4) 

38,2 

(22,8÷50,0) 

9,4 

(5,6÷14,5) 

23,3 

(12,0÷31,2) 

23,3 

(13,0÷32,9) 

1
0
3
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При порівнянні навантаження в залежності від місця впровадження 

медичної практики за адміністративно-територіальним принципом (місто чи 

сільська місцевість) достовірної різниці не встановлено: 1526 (1509÷1661) 

населення в місті проти 1777 (1475÷1998) – в сільській місцевості (p>0,05). 

На той час згідно нормативно-правової бази число населення на 1 сімейного 

лікаря в містах становило 1500 осіб і 1200 – в сільській місцевості. Згідно з 

отриманими нами даними, які наведено вище, спостерігається диспропорція з 

нормами навантаження особливо в сільській місцевості, що свідчить про 

недоукомплектованість лікарями. 

У той же час укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною 

освітою ЗОЗ ПМД Запорізької області в середньому становила 82,4 

(73,1÷91,8) %, що достовірно перевищувало рівень укомплектованості 

лікарями на первинному рівні (р<0,05). Серед молодших спеціаліств з 

медичною освітою превалюють особи у віці до 45 років - 62,0 (54,9÷73,7) %, 

шо свідчить про достатній рівень забезпечення ними ЗОЗ ПМД (дані наведені 

в табл. 4.2.3). Кожен 10 з молодших спеціалістів з медичною освітою - 13,6 

(5,6÷20,7) % є особа старше від працездатного віку, але тут ситуація є 

протилежною в порівнянні із лікарями в залежності від віку та місця роботи, 

де кожен третій досяг пенсійного віку. Стосовно стажу, а відповідно і досвіду 

роботи, то три четвертих молодших спеціалістів з медичною освітою, які 

працюють на первинному рівні, мають стаж роботи понад 10 років - 74,7 

(70,4÷81,2) % проти 12,5 (6,8÷17,3) % – до 5 років, 5,3 (3,9÷7,0) % та 4,8 

(1,7÷7,6) % - 5-7 та 7-10 років, відповідно. Таким чином, враховуючи, що 

серед молодших спеціалістів з медичною освітою, що працюють на 

первинному рівні, переважають особи віком до 45 років та з досвідом роботи 

понад 10 років, можна вважати про досить потужний кадровий потенціал цієї 

категорії медичних працівників. При проведенні аналізу щодо проходження 

ними атестації (табл. 4.2.4) нами встановлено, що достовірна більшість мала 

вищу атестаційну категорію - 42,0 (28,6÷56,3) % у порівнянні із лікарями 

(р<0,05). Частка тих, хто не має кваліфікаційної категорії, у два рази 
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перевищує відсоток працюючих зі стажем роботи до 5 років: 27,2 (16,0÷33,3) 

% проти 12,5 (6,8÷17,3) % (р<0,05), що підтверджує відсутність мотивації 

щодо підвищення свого рівня освіти, як і серед лікарів. 

При аналізі кадрового потенціалу лікарів в динаміці укомплектованість 

лікарями Запоізької області станом на 01.12.2019 р. зросла на 13,5 %, що 

визначається відносно стабільним станом у порівнянні з попереднім 

періодом та становила 75,0 (69,2÷82,4) %, але дані зміни відбулися в межах 

статистичної похибки (дані наведено в табл. 4.2.5). Перевагою даних 

позитивних змін є суттєве збільшення лікарів віком до пенсійного віку до 70 

%, серед яких більший вклад осіб віком до 45 років - 39,5 (34,9÷50,0) %, але 

сталим залишається питома вага лікарів старше від працездатно віку – 30,0 

(20,0÷40,0) %. Зросла питома вага лікарів (табл. 4.2.6) у середньому по 

області, яка має стаж роботи за спеціальністю понад 10 років 72,6 (62,0÷83,2) 

%, на відміну від лікарів зі стажем роботи до 10 років - 6,2 (0÷10,0) %, частка 

лікарів зі стажем від 5 до 7 років - 8,3 (0÷10,7) %, до 5 років - 13,0 (6,6÷20,0) 

%. Провівши аналіз щодо наявності кваліфікаційної категорії, визначино, що 

у 35,3 (20,0÷44,4) % лікарів вона відсутня. Не зважаючи на те , що дві 

третини лікарів, як це було зазначено вище, працюють понад 10 років, то 

лише кожен третій з них має вищу кваліфікаційну категорію - 24,9(14,2÷33,4) 

%, що ще раз підтверджує як відсутність мотивації серед практикуючих 

лікарів, так, відповідно, стимулів та контролю з боку менеджерів – керівників 

ЗОЗ. Навіть введення в дію Постанови КМУ від 28.03.2018 № 302 «Про 

затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку 

фахівців у сфері охорони здоров’я» [65] (далі Положення) не призвело до 

ефективних дій керівництва ЗОЗ. Дане Положення визначає основні 

організаційні засади безперервного професійного розвитку (БПР) фахівців у 

сфері охорони здоров’я, в якому дано визначення про безперервний 

професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі-безперервний 

професійний розвиток). 



 

Таблиця 4.2.3 

Кадровий потенціал молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги Запорізької області станом на 01.07.2017р. 

ЗОЗ (ЦПМСД) 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Укомплектованість 

молодшими 

спеціалістами, % 

Повікова структура молодших спеціалістів, % Середнє навантаження 

на 1 молодшого 

спеціаліста, 

чисельність нас. 

до 45 років 45-60 років 

старше від 

працездатного 

віку 

1 2 3 4 5 6 

ЦПМСД №1  

м. Запоріжжя 
62,5 54,9 29 16,1 1091,4 

ЦПМСД №2  

м. Запоріжжя 
75,4 63 22,7 14,3 958 

ЦПМСД №4  

м. Запоріжжя 
73,1 59,7 19,3 21 957,6 

ЦПМСД №5  

м. Запоріжжя  
60,5 41,2 25,5 33,3 1623 

ЦПМСД №6  

м. Запоріжжя  
68,5 60 22 18 711 

ЦПМСД №8  

м. Запоріжжя  
74 65,3 12,3 22,4 758 

ЦПМСД №9  

м. Запоріжжя 
67,3 65,1 9,9 25 1175 

ЦПМСД №10  

м. Запоріжжя 
65,5 61,2 6,9 31,9 973 

ЦПМСД №2  

м. Мелітополь 
96,3 63,1 28,9 8 1204 

 

1
0
6
 



 

Продовження таблиці 4.2.3 

1 2 3 4 5 6 

ЦПМСД №2  

м. Бердянськ 
91,8 76,2 4,8 19 1008 

ЦПМСД м. Токмак 91,8 71,4 14,3 14,3 1054 

Бердянський район 94,8 62,5 29,7 7,8 397 

Василівський район 89,8 62,7 25,4 11,9 543 

Великоберізіська 

селищна рада 
80,9 73,7 26,3 0 499 

Вільнянський район 101,6 90,3 3,2 6,5 520 

Гуляйпільський 

район 
91,9 54,9 37,3 7,8 577 

Запорізький район 78,1 32,6 46,5 20,7 689 

Каменсько-

Дніпровський район 
86,6 78,9 15,5 5,6 565,5 

Мелітопольський 

район 
93,9 62,4 26,8 10,8 334,5 

Новомиколаївський 

район 
75,2 52 28 20 648 

Оріхівський район     536,5 

Пологівський район 89,5 53 33,3 13,7 - 

Приазовський район 
86,2 78,6 18,6 2,8 418,8 

Розовський район 78,2 75 25 0 1143 
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Продовження таблиці 4.2.3 

1 2 3 4 5 6 

Чернігівський район 84,2 75 20 5 1005 

Якимівський район 86,8 65,8 11,4 22,8 427,2 

Міста Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

75,2 (65,5÷91,8) 61,9 (59,7÷65,3) 17,8 (9,9÷25,5) 20,3 (14,3÷25,0) 1046,6 (957,6÷1175) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

87,7 (80,9÷93,9) 65,9 (54,9÷75,0) 24,7 (18,6÷29,7) 9,3 (4,8÷13,8) 593,1 (427,2÷648,0) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 
82,4 (73,1÷91,8) 62,0 (54,9÷73,7) 21,1 (12,3÷28,0) 13,6 (5,6÷20,7) 762,7 (520,0÷1008,0) 

 

 

  

1
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Таблиця 4.2.4 

Кваліфікація молодших спеціалістів з медичною освітою первинної медичної допомоги Запорізької області 

станом на на 01.07.2017р. 

ЗОЗ 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Питома вага молодших спеціалістів в залежності 

від стажу роботи за спеціальністю, % 

Питома вага молодших спеціалістів в залежності 

від кваліфікаційної категорії, % 

до 5 років до 7 років до 10 

років 

понад 10 

років 

відсутня друга перша вища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦПМСД №1 м. 

Запоріжжя 
17,2 6,2 7,7 68,6 29,5 9,8 18 42,7 

ЦПМСД №2 м. 

Запоріжжя 
12,6 5,9 5,9 75,6 23,5 7,6 12,6 56,3 

ЦПМСД №4 м. 

Запоріжжя 
15,8 5,3 1,7 77,2 22,8 8,8 12,3 56,1 

ЦПМСД №5 м. 

Запоріжжя  
6,8 0,9 0 92,3 19,2 6,8 9,6 64,4 

ЦПМСД №6 м. 

Запоріжжя  
11 4 4 81 16 9 17 58 

ЦПМСД №8 м. 

Запоріжжя  
26,5 6,2 4,1 63,2 32,7 16,3 12,2 38,8 

ЦПМСД №9 м. 

Запоріжжя 
8 2,6 6,3 83,1 15,1 10,8 14,3 59,8 

ЦПМСД №10 м. 

Запоріжжя 
15,5 5,2 0 79,3 12,1 8,6 15,5 63,8 

ЦПМСД №2 м. 

Мелітополь 
5,4 8,7 7,4 78,5 4,7 29,5 43,7 22,1 

Бердянський район 17,3 3,6 8,3 70,8 25,6 14,9 20,2 39,3 
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Продовження табл. 4.2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Василівський район 6,8 6 2,5 84,7 25,4 4,3 10,1 60,2 

Великоберізіська 

селищна рада 
15,8 0 5,3 78,9 26,3 10,5 26,3 36,9 

Вільнянський район 19,3 0 0 80,7 25,8 12,9 12,9 48,4 

Гуляйпільський 

район 
1,9 3,9 2 92,2 31,4 5,9 27,4 35,3 

Запорізький район 6,9 10,3 10,3 72,5 25,9 24,1 12,1 37,9 

Каменсько-

Дніпровський район 
17 12,6 0 70,4 38 9,9 29,6 22,5 

Мелітопольський 

район 
12,8 5,4 4,7 77,1 45,6 14,1 18,8 21,5 

Новомиколаївський 

район 
0 8 16 76 68 12 0 20 

Оріхівський район 21,5 4 5,9 68,6 35,3 7,8 4 52,9 

Пологівський район 22,9 8,6 10 58,5 24,1 18,5 18,5 38,9 

Приазовський район 19,1 4,4 3 73,5 28 13,2 20,6 38,2 

Розовський район 4,8 9,5 4,8 80,9 33,3 23,8 14,3 28,6 

Чернігівський район 5 5 0 90 40 0 22,5 37,5 

Якимівський район 19 6,3 7,6 67,1 47,6 19,5 12,2 20,7 

Міста Запорізької 

області,  

Ме (25%; 75%) 

13,7 

(8,0÷17,2) 

4,4 

(2,6÷6,2) 

4,1 

(0,0÷7,4) 

77,8 

(70,0÷83,1) 

20,0 

(14,3÷25,5) 

12,0 

(8,6÷14,9) 

16,8 

(12,2÷18,0) 

51,6 

(39,3÷63,8) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

12,1 

(5,0÷19,8) 

5,9 

(4,0÷8,8) 

5,1 

(2,0÷7,6) 

76,8 

(70,4÷81,8) 

33,9 

(25,8÷40,8) 

12,7 

(7,8÷18,5) 

12,7 

(12,1÷22,5) 

37,0 

(22,6÷48,3) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 
12,5 

(6,8÷17,3) 

5,3 

(3,9÷7,0) 

4,8 

(1,7÷7,6) 

74,7 

(70,4÷81,2) 

27,2 

(16,0÷33,3) 

12,3 

(8,6÷14,9) 

16,4 

(12,1÷20,2) 

42,0 

(28,6÷56,3) 

1
1
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Таблиця 4.2.5 

Кадровий потенціал лікарів закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги Запорізької області станом 

на 01.12.2019 р. 

ЗОЗ 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Укомплектованість, 

% 

Повікова структура лікарів, % 
Середня кількість 

укладених декларацій 

по закладу на 1 лікаря 
до 45 років 45-60 років 

старше від 

працездатного 

віку 

1 2 3 4 5 6 

ЦПМСД №1  

м. Запоріжжя 
85,95 59,61 25 15,38 1067 

ЦПМСД №2  

м. Запоріжжя 
85,98 34,78 21,73 43,47 1172 

ЦПМСД №4  

м. Запоріжжя 
72,72 47,5 30 22,5 2573 

ЦПМСД №5  

м. Запоріжжя  
85,57 39,32 28,1 32,6 2163 

ЦПМСД №6  

м. Запоріжжя  
80,65 60 16 24,5 1074 

ЦПМСД №8  

м. Запоріжжя  
70,32 53,1 18,75 28,1 2984,2 

ЦПМСД №9  

м. Запоріжжя 
93,82 50 29 21 2455 

ЦПМСД №10  

м. Запоріжжя 
84,4 46,7 10,9 42,4 969 

 

  

1
1
1
 



 

Продовження таблиці 4.2.5 

1 2 3 4 5 6 

ЦПМСД №2  

м. Мелітополь 
69,64 24,35 42,3 33,3 1463 

ЦПМСД  

м. Бердянськ 
71,3 40,6 14,1 45,3 1214,5 

ЦПМСД  

м. Енергодар 
82,35 42,8 35,7 21,4 1642 

ЦПМСД м. Токмак 71,18 38,1 33,3 28,6 1659 

Бердянський район 45,45 40 0 60 2132 

Василівський район 77,47 34,9 23,3 41,9 1360 

Великобілозерська 

селищна рада 
71,42 40 20 40 1531,2 

Веселівська 

селищна рада 
82,05 50 50 0 1132,4 

Вільнянський район 78,32 53,6 32,1 14,3 1207,5 

Гуляйпільський 

район 
67,41 23,3 20 26,7 1319 

Запорізький район 75 46,6 33,3 20 1565 

Каменсько-

Дніпровський район 
71,42 13,3 40 46,7 1411,5 

Мелітопольський 

район 
69,23 22,2 38,9 38,9 1763,6 

Михайлівський район 71,54 54,5 27,3 18,2 1221 
 

  

1
1
2
 



 

Продовження таблиці 4.2.5 

1 2 3 4 5 6 

Новомиколаївський 

район 
61,53 40 40 20 1080 

Оріхівський район 87,5 40 20 40 1304 

Пологівський район 60,6 50 25 25 1282,8 

Приазовський район 48,64 44,4 55,6 0 1775 

Приморський район 69,13 42,8 28,6 28,6 1651 

Розовський район 117 0 80 20 1310 

Токмакський район 66,66 37,5 25 37,5 1738 

Чернігівський район 81,81 11,1 33,3 55,6  

Якимівський район 70 43 19 38 1340 

Міста Запорізької 

області,  

Ме (25%; 75%) 

79,5(71,2÷85,8) 44,7(38,7÷51,6) 
25,4 

(17,4÷31,7) 
29,9 (22,0÷37,9) 1703 (1123÷2309) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

72,2(66,7÷78,3) 36,2(23,3÷46,6) 
32,2 

(20,0÷40,0) 
30,1(20,0÷40,0) 1451(1282,8÷1651) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 75,0(69,2÷82,4) 39,5(34,9÷50,0) 
29,6 

(20,0÷35,7) 
30,0(20,0÷40,0) 1552(1214,5÷1738,0) 

 

1
1
3
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Безперервний професійний розвиток - це безперервний процес навчання 

та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття 

ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в 

інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти 

професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та 

триває протягом усього періоду професійної діяльності. 

У 2019 році середня кількість укладених декларацій в ЗОЗ ПМД 

Запорізької області на 1 лікаря склала 1552 (1214,5÷1738,0) % осіб. 

Аналізуючи навантаження згідно з адміністративно-територіальним 

принципом, достовірної різниці не встановлено : 1703 (1123÷2309) населення 

в місті проти 1451(1282,8÷1651) – у сільській місцевості. Укомплектованість 

молодшими спеціалістами з медичною освітою по Запорізькій області (табл. 

4.2.7) становить 84,8 (77,6÷94,1) %, більшість з яких – особи віком до 45 

років 51,1 (40,0-59,4) %, на противагу осіб старше від працездатного віку - 

16,6 (6,6-19,8) %. Навантаження на одного молодшого спеціаліста з 

медичною освітою за територіально-адміністративним принципом 845,0 

(470,0÷917,0) населення на первинному рівні по області. Частка молодших 

спеціалістів з медичною освітою в 2019 р. зі стажем роботи за спеціальністю 

понад 10 років по області (дивись табл. 4.2.8) і складає 83,1 (78,0÷87,4) %, від 

7 до 10 років – 6,4 (2,4÷9,5) %, до 7 років – 4,8 (0,0÷7,7) %, до 5 років – 5,6 

(2,2÷7,3) %. Необхідно враховувати й той факт, що у кожного другого 

співробітника в наявності вища категорія за спеціальністю - 50,4(36,0÷66,0) 

%, але в кожного п’ятого вона відсутня - 21,2 (14,0÷30,0) %. 

Таким чином, аналіз кадрового потенціалу медичних працівників в 

ЗОЗ, що надають ПМД, показав, що укомплектованість молодшими 

спеціалістами з медичною освітою по Запорізький області в середньому 

становило 82,4 (73,1÷91,8) %, що достовірно перевищувало рівень лікарів на 

первинному рівні (р<0,05), переважна більшість з яких особи у віці до 45 

років - 62,0 (54,9÷73,7) %, шо свідчить про достатній рівень забезпеченості 

ЗОЗ, що надають ПМД, молодшими спеціалістами з медичною освітою. 



 

Таблиця 4.2.6 

Кваліфікація лікарів закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги Запорізької області станом на 

01.12.2019 р. 

ЗОЗ 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Питома вага лікарів в залежності від стажу 

роботи за спеціальністю, % 

Питома вага лікарів в залежності від 

кваліфікаційної категорії, % 

до 5 років до 7 років 
до 10 

років 

понад 10 

років 
відсутня друга перша вища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦПМСД №1  

м. Запоріжжя 
13,5 9,6 9,6 67,3 28,9 15,3 28,9 26,9 

ЦПМСД №2  

м. Запоріжжя 
13 5,8 11,6 69,6 23,2 11,6 36,2 29 

ЦПМСД №4  

м. Запоріжжя 
27,5 5 2,5 65 35 2,5 42,5 20 

ЦПМСД №5  

м. Запоріжжя  
11,2 9 19,1 60,7 28,1 10,1 34,8 27 

ЦПМСД №6  

м. Запоріжжя  
21 10 7 62 36,4 15,2 34,2 14,2 

ЦПМСД №8  

м. Запоріжжя  
25 12,5 9,4 53,2 40,6 12,5 9,4 37,5 

ЦПМСД №9  

м. Запоріжжя 
7,9 1,3 9,2 81,6 19,7 14,5 42,1 23,7 

ЦПМСД №10  

м. Запоріжжя 
14,2 4,3 6,5 75 4,3 6,5 35,9 53,3 

  1
1

5
 



 

Продовження таблиці 4.2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦПМСД №2  

м. Мелітополь 
10,2 5,2 3,8 80,8 43,6 9 34,6 12,8 

ЦПМСД  

м. Бердянськ 
15,6 7,8 9,4 67,2 42,2 3,1 29,7 25 

ЦПМСД  

м. Енергодар 
14,3 10,7 0 75 32,1 14,3 21,4 32,2 

ЦПМСД м. Токмак 14,3 0 0 85,7 18,2 22,7 50 9,1 

Бердянський район 20 20 0 60 80 0 0 20 

Василівський район 9,3 7 0 83,7 39,6 11,6 30,2 18,6 

Великобілозерська 

селищна рада 
0 40 0 60 20 40 0 40 

Веселівська 

селищна рада 
8,4 0 0 91,6 25 8,4 33,3 33,3 

Вільнянський район 28,6 7,1 25 39,3 75 3,6 7,1 14,3 

Гуляйпільський 

район 
6,7 20 13,3 60 26,7 26,7 26,6 20 

Запорізький район 11,2 0 0 88,8 44,4 11,1 11,1 33,4 

Каменсько-

Дніпровський район 
6,6 0 0 93,4 53,3 6,7 33,3 6,7 

Мелітопольський 

район 
5,6 5,6 5,6 83,2 27,8 27,8 27,8 16,6 

Михалівський район 4,6 0 0 95,4 5 5 70 20 
 

  1
1
6
 



 

Продовження таблиці 4.2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Новомиколаївський 

район 
0 20 20 60 40 0 30 30 

Оріхівський район 2,2 10 10 77,8 20 30 50 0 

Пологівський район 4,8 4,8 19 71,4 57,1 23,8 14,3 4,8 

Приазовський район 16,6 8,4 0 75 58,3 0 33,4 8,3 

Приморський район 7 21,5 0 71,5 0 7,1 14,3 78,6 

Розовський район 20 0 0 80 20 0 40 40 

Токмакський район 37,5 0 0 62,5 62,5 0 37,5 0 

Чернігівський район 0 0 10 90 50 0 10 40 

Якимівський район 25 12,5 0 62,5 37,5 6,2 18,8 37,5 

Міста Запорізької 

області,  

Ме (25%; 75%) 

15,6 

(12,1÷18,3) 

6,8 

(4,7÷9,8) 

7,3 

(3,1÷9,5) 

70,3 

(63,5÷77,9) 

29,4 

(21,5÷38,5) 

11,4 

(7,8÷14,9) 

33,3 

(29,3÷39,2) 

25,9 

(17,1÷30,6) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

11,3 

(4,6÷20,0) 

9,3 

(0÷20,0) 

5,4 

(0÷10,0) 

74,0 

(60,0÷88,8) 

36,1 

(20,0÷57,1) 

10,9 

(0÷23,8) 

25,7 

(11,1÷33,4) 

24,3 

(8,3÷37,5) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 

13,0 

(6,6÷20,0) 

8,3 

(0÷10,7) 

6,2 

(0÷10,0) 

72,6 

(62,0÷83,2) 

35,3 

(20,0÷44,4) 

11,1 

(3,1÷15,2) 

28,6 

(14,3÷36,2) 

24,9 

(14,2÷33,4) 

 

1
1
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Таблиця 4.2.7 

Кадровий потенціал молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги Запорізької області станом на 01.12.2019 р. 

ЗОЗ 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Укомплектованість, 

% 

Повікова структура молодших спеціалістів з 

медичною освітою, % 
Середнє навантаження 

на одного молодшого 

спеціаліста з 

медичною освітою 
до 45 років 45-60 років 

старше від 

працездатного 

віку 

1 2 3 4 5 6 

ЦПМСД №1  

м. Запоріжжя 
77,6 54,2 27,1 18,7 777 

ЦПМСД №2  

м. Запоріжжя 
84,9 49,5 33 17,5 771,5 

ЦПМСД №4  

м. Запоріжжя 
65,4 56,9 21,6 21,5 2573 

ЦПМСД №5  

м. Запоріжжя 
63,3 39,8 33 48,7 941 

ЦПМСД №6  

м. Запоріжжя 
56,4 59,4 21,9 18,7 917 

ЦПМСД №8  

м. Запоріжжя 
52,8 54,3 20 25,7 2984,2 

ЦПМСД №9  

м. Запоріжжя 
93,8 34,2 46 19,8 2455 

ЦПМСД №10  

м. Запоріжжя 
59 32,7 7,7 59,6 734 

 

  1
1
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Продовження таблиці 4.2.7 

1 2 3 4 5 6 

ЦПМСД №2  

м. Мелітополь 
83,05 58,5 34,7 6,8 766 

 

 

ЦПМСД  

м. Бердянськ 
92 71,4 15 13,6 528,7 

ЦПМСД  

м. Енергодар 
86,5 28,9 37,8 33,3 1022 

ЦПМСД м. Токмак 100 34,8 45,6 19,6 983 

Бердянський район 94,1 62,5 37,5 0 400 

Василівський район 96,3 46,6 41,8 11,6 566 

Великобілозерська 

селищна рада 
100 43,8 43,8 12,4 875 

Веселівська 

селищна рада 
120 66,7 27,8 5,5 566 

Вільнянськй район 66,5 52,3 27,7 20 520 

Гуляйпільський 

район 
88,9 33,3 57,1 9,6 

470 

Запорізький район 56,3 40 50 10 1146 

Каменсько-

Дніпровський район 
93,8 86,7 6,7 6,6 

659 

Мелітопольський 

район 
93,3 46,1 48 35,9 

610,5 

Михайлівський 

район 
94,4 17,4 76 6,6 725 

1
1
9

 



 

Продовження табл. 4.2.7 

Пологівський район 86,3 73,3 21,6 5,1 442,3 

Приазовський район 85,7 58,3 41,7 0 758 

Приморський район 81,7 41,3 54,3 4,4 503 

Розовський район 110 47,6 33,3 19,1 312 

Токмакський район 97,5 61,5 23 15,5 312 

Чернігівський район 92,5 77,4 19,4 3,2 432,5 

Якимівський район 90 55,5 31,7 12,8 300 

Міста Запорізької 

області,  

Ме (25%; 75%) 

76,2 (61,2-89,3) 47,9 (34,5-57,7) 28,6 (20,8-36,3) 25,3 (18,1-29,5) 

1287,7 (768,8-1738,5) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

90,2 (85,0-96,3) 53,1 (43,8-62,5) 37,4 (27,7-48,0) 11,1 (5,1-15,5) 565,5 (432,5-677,0) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 84,8(77,6÷94,1) 51,1 (40,0-59,4) 34,0 (21,9-43,8) 16,6 (6,6-19,8) 845,0 (470,0-917,0) 

 

  

1 2 3 4 5 6 

Новомиколаївський 

район 
80,7 47,8 34,8 17,4 469,5 

Оріхівський район 85 50 35 15 677 

1
2

0
 



 

Таблиця 4.2.8 

Кваліфікація молодших спеціалістів з медичною освітою первинної медичної допомоги Запорізької області 

станом на на 01.07.2017 р. 

ЗОЗ 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Питома вага молодших спеціалістів в залежності 

від стажу роботи за спеціальністю, % 

Питома вага молодших спеціалістів в залежності 

від кваліфікаційної категорії, % 

до 5 років до 7 років до 10 

років 

понад 10 

років 

відсутня друга перша вища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦПМСД №1 м. 

Запоріжжя 
5,1 6,8 6,8 81,3 23,7 8,5 20,3 47,5 

ЦПМСД №2 м. 

Запоріжжя 
7,2 8,2 8,3 76,3 19,6 10,3 13,4 56,7 

ЦПМСД №4 м. 

Запоріжжя 
4 4 14 78 26,5 6,1 6,1 61,3 

ЦПМСД №5 м. 

Запоріжжя  
1,1 4,5 13,6 80,8 14,8 9 10,2 66 

ЦПМСД №6 м. 

Запоріжжя  
7,3 10,4 4,2 78,1 18,8 9,4 13,5 58,3 

ЦПМСД №8 м. 

Запоріжжя  
14,3 0 8,6 77,1 14,2 20 11,4 54,3 

ЦПМСД №9 м. 

Запоріжжя 0 2,6 1,4 96 6,6 2,6 22,4 68,4 

ЦПМСД №10 м. 

Запоріжжя 1 1,9 0 97,1 14,4 2,9 14,4 68,3 

ЦПМСД №2 м. 

Мелітополь 1,4 3,4 8,2 87 7,5 15 41,5 36 

ЦПМСД м. 

Бердянськ 9,5 7,5 2,7 80,3 17,6 13 18,4 51 

1
2
1
 



 

Продовження табл. 4.2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЦПМСД м. Енергодар 6,7 8,9 2,2 82,2 20 15,5 11 53,3 

ЦПМСД м. Токмак 10,9 2,2 0 86,9 15 8,5 8,5 68 

Бердянський район 0 12,5 0 87,5 12,5 12,5 12,5 62,5 

Василівський район 4,9 6,8 5,8 82,5 14 6,5 11,3 68,2 

Великоберізіська 

селищна рада 
6,2 12,5 6,3 75 31,3 6,2 18,8 43,7 

Веселівська селищна 

рада  
5 5 5 85 30 15 25 30 

Вільнянський район 4,6 10,8 15,4 69,2 49,3 3 16,9 30,8 

Гуляйпільський 

район 
0 0 2,4 97,6 21,5 7,1 26,2 45,2 

Запорізький район 8,7 4,4 4,3 82,6 13 13 17,5 56,5 

Каменсько-

Дніпровський район 
6,7 6,7 13,3 73,3 26,7 23,3 26,7 23,3 

Мелітопольський 

район 
0 0 12,5 87,5 0 0 33,3 66,7 

Михалівський район 4,4 0 2,2 93,4 4,4 6,7 11,1 77,8 

Новомиколаївський 

район 
4,4 0 13 82,6 39,1 39,1 0 21,8 

Оріхівський район 6,2 0 12,5 81,3 25 9,4 12,5 53,1 

Пологівський район 10 8,4 5 76,6 35 16,7 16,7 31,6 

Приазовський район 4,2 4,2 4,2 87,4 16,7 16,7 20,8 45,8 

Приморський район 2,2 4,3 0 93,5 4,3 13 8,7 74 

Розовський район 4,8 0 9,5 85,7 19,1 28,6 9,5 42,8 

1
2

2
 



 

Продовження табл. 4.2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чернігівський район 9 0 9 82 32,2 3,2 13 51,6 

Якимівський район 22 6 8 64 36 24 16 24 

Міста Запорізької 

області,  

Ме (25%; 75%) 

5,7  

(1,3-8,4) 

5,0  

(2,4-7,9) 

5,9  

(1,8-8,5) 

83,4 

 (78,1-86,9) 

16,6 

 (14,3-19,8) 

10,1 

 (7,3-14,0) 

15,9  

(10,6-19,4) 

57,4  

(52,2-67,0) 

Райони Запорізької 

області, 

Ме (25%; 75%) 

5,6  

(2,6-6,7) 

4,7  

(0,0-7,7) 

6,9  

(2,6-12,5) 

82,8  

(76,6-87,5) 

24,3  

(13,0-35,0) 

12,8  

(6,2-16,7) 

16,9 

 (11,3-25,0) 

45,9  

(30,0-62,5) 

Запорізька область, 

Ме (25%; 75%) 

5,6 

(2,2÷7,3) 

4,8 

(0,0÷7,7) 

6,4  

(2,4-9,5) 

83,1  

(78,0-87,4) 

21,2  

(14,0-30,0) 

11,8  

(6,2-5,5) 

16,6  

(11,1-20,8) 

50,4 

(36,0-66,0) 
  

1
2

3
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Переважна більшість медичних працівників як з вищою освітою так і 

молодших спеціалістів з медичною освітою були особи працездатного віку, 

що є запорукою успіху для професійного розвитку. Серед молодших 

спеціалістів з медичною освітою, що працюють на первинному рівні, 

переважають особи віком до 45 років та з досвідом роботи понад 10 років, що 

можна вважати як досить потужний кадровий потенціал.  

 

4.3. Матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я 

Запорізької області, що надають первинну медичну допомогу, для 

профілактики хвороб системи кровообігу 

 

Як уже вказувалось в розділі 1 відповідно до інформації ВООЗ ХСК є 

основною причиною смерті в усьому світі вже протягом півсторіччя. На 

жаль, як наведено під час аналізу стану здоров’я населення України та 

Запорізької області в розділі 3, для України вже протягом кількох десятків 

років характерна несприятлива медико-демографічна ситуація, що значною 

мірою зумовлено ХСК.  

Досвід розвинених країн світу показує, що найбільш ефективними 

щодо зниження смертності від ХСК є профілактичні заходи на 

популяційному рівні і вторинна профілактика [46]. Важливою умовою 

якісного надання ПМД та профілактики ХСК є забезпеченість ЗОЗ належним 

обладнанням у повній мірі. 

Таким чином, доцільно провести аналіз МТО ЗОЗ ПМД комунальної 

форми власності Запорізької області для організації профілактичних заходів 

в зв’язку з ХСК дорослого населення. 

Для виконання основних функцій ЗОЗ ПМД МОЗ України затвердило 

Примірний табель МТО ЗОЗ [69] та фізичних осіб-підприємців, які надають 

ПМД, яким виділило основний і додатковий списки переліку обладнання та 

засоби для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини, яка вже 

давно використовується в багатьох країнах світу. Уперше до даного переліку 
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офіційно ввійшло телемедичне обладнання. У Норвегії телемедицину почали 

використовувати ще з 1993 р. для надання медичної допомоги пацієнтам, які 

проживали в найбільше віддаленій місцевості [111]. Успішні проекти з 

впровадження телемедицини також є в Німеччині, Данії, Франції, Італії, 

Фінляндії Польщі, реалізація якого перейшла вже в комерційне поле. Згідно 

дослідженню Tractica, кількість телеконсультацій в США зросте з 19,7 млн в 

2014 р. до 158,4 млн у 2020 р. [125]. Враховуючи низький рівень 

забезпеченості даним обладнанням, адже станом на 01.2020 р. в ЗОЗ 

первинного рівня налічується лише 68 комплектів для телемедицини, що 

відповідає 5 % забезпеченості, відсутність досвіту роботи, можливості 

консультування з лікарями вузьких спеціальностей, недовіра як лікарів, так і 

населення до консультацій за допомогою телемедицини призвели до того, що 

навіть те наявне телемедичне обладнання постійно не використовується за 

призначенням. 

З переліку табелю оснащення лікаря ПМД було визначено обладнання, 

яке відповідає нормам облаштування для профілактики та лікування ХСК: 

тонометр з набором манжетів, стетофонендоскоп, отоофтальмоскоп 

портативний, рулетка вимірювальна, апарат визначення рівня глюкози крові 

у комплекті, ростомір, ваги медичні, електрокардіограф портативний 

трьохканальний. Забезпеченість медичним обладнанням розраховувалась 

відповідно до потреби згідно Наказу МОЗ України від 26.01.2018 № 148, 

динамка наведена в таблиці 4.3.1. За отриманими нами даними показано, що 

в 2015 р. максимальне забезпечення з обраного переліку МТО по Запорізькій 

області було ростомірами - 47,6 (28,9÷65,3) %, яке при цьому не відповідало 

нормативу забезпечення та було в 2 рази нижче потреби. Аналогічна ситуація 

і з наявністю такого обладнання як ваги медичні - 41,9 (17,5÷62,5) % від 

потреби. 
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Таблиця 4.3.1 

Забезпеченість закладів охорони здоров’я Запорізької області первинної 

медичної допомоги медичним обладнанням для профілактики хвороб 

системи кровообігу в динаміці 

Найме-

нування 

обладнанн

я 

Регіон 

Забезпеченість обладнанням, Ме(25÷75)% 

2015р. 2017р. 2018р. 2019р. 

1 2 3 4 5 6 

Т
о

н
о

м
ет

р
 з

 н
а

б
ір

о
м

 м
а
н

ж
ет

 

З
ап

о
р
із

ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

44,4 

(22,0÷59,4) 

143,4 

(100,8÷176,3) 

128,9 

(100,0÷145,5) 

119,0 

(100,0÷129,9) 

м
іс

та
 

З
ап

о
р

із
ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

57,2 

(32,1÷79,2) 

134,6 

(107,2÷155,5) 

122,8 

(100,0÷139,2) 

120,2 

(105,7÷133,7) 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р

із
ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

36,7 

(17,8÷53,1) 

148,6 

(100,8÷177,7) 

132,5 

(100,0÷164,5) 

118,3 

(100,0÷117,6) 

С
т
ет

о
ф

о
н

ен
д

о
ск

о
п

 

З
ап

о
р

із
ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

29,0 

(11,6÷55,1) 

111,8 

(100,0÷139,5) 

103,0 

(100,0÷117,7) 

107,4 

(100,0÷135,2) 

м
іс

та
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

43,8 

(15,2÷70,3 

128,8 

(106,3÷145,2) 

129,6 

(100,0÷139,2) 

124,1 

(101,3÷141,8) 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

31,2 

(11,6÷46,2) 

113,6 

(96,2÷137,5) 

107,3 

(93,9÷115,0) 

113,7 

(100,0÷125,8) 

О
т
о

о
ф

т
а

л
ь

м
о

ск
о

п
 

п
о

р
т
а

т
и

в
н

и
й

 

З
ап

о
р

із
ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

15,2 

(0÷25,6) 

136,8 

(100,0÷166,4) 

132,9 

(100,0÷151,9) 

128,8 

(100,0÷157,3) 
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Продовження таблиці 4.3.1 
1 2 3 4 5 6 

 

м
іс

та
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

17,2 

(0÷34,7) 

120,7 

(99,2÷144,8) 

120,1 

(100,0÷135,7) 

133,5 

(94,3÷168,1) 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

14,0 

(0÷19,1) 

146,5 

(110,3÷177,3) 

140,6 

(103,3÷164,4) 

126,0 

(100,0÷156,9) 

Р
у

л
ет

к
а

 в
и

м
ір

ю
в

а
л

ь
н

а
 

З
ап

о
р
із

ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

7,7 (0÷9,6) 
119,9 

(91,2÷143,4) 

117,6 

(100,0÷139,8) 

113,6 

(100,0÷127,8) 

м
іс

та
 

З
ап

о
р

із
ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

3,0 (0÷5,3) 
121,9 

(109,3÷146,9) 

124,9 

(100,6÷149,6) 

115,5 

(100,0÷128,8) 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р

із
ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

10,4 

(0÷17,7) 

118,7 

(82,7÷131,8) 

113,2 

(100,0÷112,8) 

112,5 

(100,0÷125,9) 

А
п

а
р

а
т
 в

и
зн

а
ч

ен
н

я
 р

ів
н

я
 г

л
ю

к
о

зи
 

к
р

о
в

і 
у
 к

о
м

п
л

ек
т
і З
ап

о
р

із
ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

10,9 

(4,7÷13,7) 

115,3 

(100,0÷133,3) 

110,5 

(88,8÷121,5) 

110,1 

(100,0÷116,7) 

м
іс

та
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

13,2 

(2,6÷21,5) 

110,1 

(92,5÷133,3) 

115,3 

(100,6÷123,4) 

113,4 

(100,0÷120,4) 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

9,6 

(4,8÷13,5) 

118,4 

(100,0÷140,0) 

107,6 

(63,1÷118,1) 

108,1 

(92,5÷113,4) 
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Продовження таблиці 4.3.1 
1 2 3 4 5 6 

Р
о
ст

о
м

ір
 

З
ап

о
р
із

ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

47,6 

(28,9÷65,3) 

110,7 

(100,0÷113,6) 

110,8 

(100,0÷125,0) 

108,0 

(100,0÷123,3) 

м
іс

та
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

53,3 

(30,2÷82,0) 

110,4 

(100,0÷113,6) 

118,2 

(100,0÷133,9) 

109,0 

(100,0÷122,7) 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

44,2 

(25,4÷61,9) 

110,9 

(89,8÷123,0) 

106,4 

(94,0÷122,5) 

107,5 

(100,0÷126,7) 

В
а

г
и

 м
ед

и
ч

н
і 

З
ап

о
р

із
ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

о
б

л
ас

ті
 

41,9 

(17,5÷62,5) 

107,3 

(100,0÷113,6) 

108,1 

(100,0÷122,5) 

110,4 

(100,0÷121,1) 

м
іс

та
 

З
ап

о
р

із
ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

30,2 

(4,3÷58,3) 

103,9 

(100,0÷111,9) 

105,7 

(100,0÷122,0) 

110,7 

(100,0÷106,4) 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р

із
ь
к
о

ї 

о
б

л
ас

ті
 

48,9 

(34,1÷64,3) 

109,3 

(90,9÷113,6) 

109,4 

(100,0÷126,7) 

110,2 

(100,0÷122,2) 

Е
л

ек
т
р

о
к

а
р

д
іо

г
р

а
ф

 

п
о
р

т
а
т
и

в
н

и
й

 

т
р

ь
о
х
к

а
н

а
л

ь
н

и
й

 

З
ап

о
р
із

ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

39,6 

(13,4÷63,8) 

115,0 

(100,0÷117,9) 

117,0 

(100,0÷123,6) 

117,3 

(96,0÷127,5) 

м
іс

та
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

51,8 

(27,9÷68,2) 

134,0 

(100,0÷175,0) 

129,0 

(100,0÷146,4) 

147,0 

(102,5÷175,0) 
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Продовження таблиці 4.3.1 
1 2 3 4 5 6 

 

р
ай

о
н

и
 

З
ап

о
р
із

ь
к
о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

32,3 

(3,3÷53,4) 

103,6 

(96,7÷103,1) 

109,8 

(94,5÷121,8) 

99,5 

(80,6÷115,5) 

 

Розглядати окремо ці дві позиції недоцільно тому що одним з 

впливових керованих ЧР є ІМТ, який можна розрахувати за наявності 

показників росту та маси тіла. При аналізі забезпеченості по окремій позиції 

в середньому по Запорізькій області нами встановлено, що ІМТ можливо 

розрахувати лише у кожного 2 чи 3, який звертається до медичного 

працівника ПМД, на якого покладено виконання та контроль за 

профілактичними заходами: майже у кожного 2 мешканця району 

(забезпеченість ростомірами – 44,2 (25,4÷61,9) % та тонометрами - 48,9 

(34,1÷64,3) %) та у кожного третього пацієнта серед міського населення 

(забезпеченість ростомірами – 53,3 (30,2÷82,0) % та тонометрами - 30,2 

(4,3÷58,3) %).  

Найгірша ситуація спостерігалася з наявністю вимірювальних стрічок - 

7,7 (0÷9,6) % від потреби на тлі мінімальних економічних затрат, а їх 

наявність є вкрай важливою для профілактики ХСК: вимірювання 

окружності талії, що підкреслює безвідповідальність та відсутність мотивації 

медичних працівників щодо забезпечення профілактики в закладі. 

Відхилення від норми даного показника в бік зростання є не тільки 

показником ожиріння [132], а й ЧР цукрового діабету, ГХ, ІХС та ін. ССЗ 

[105]. На наш погляд дуже дивна ситуація з наявністю тонометрів та 

стетофонендоскопів, які повинні бути у кожного медичного працівника ЗОЗ, 

ми впевнені що вони і є, але просто відсутні на обліку. За даними офіційного 

бухгалтерського обліку забезпеченість тонометрами з набором манжет для 

вимірювання тиску в ЗОЗ Запорізької області в 2015 р. складала від 10 % (КЗ 

"Центр ПМСД №6" м. Запоріжжя) до 52 % (КУ "Бердянський районний 
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ЦПМСД" БРР), в середньому по області - 44,4 (22,0÷59,4) %; 

стетофонендоскопами ще нижче - 29,0 (11,6÷55,1) %. Згідно протоколів 

надання медичної допомоги хворим на ХСК вимірювання АТ повинно 

здійснюватися при кожному зверненні до лікаря [83]. Різними клініко-

епідеміологічними дослідженнями світу доведено, що підвищення рівня 

цукру крові є ЧР ССЗ та відносяться що категорії високого/дуже високого 

ризику їх розвитку [149]. Для визначення рівня глюкози крові необхідно 

забезпечити кожного медичного працівника апаратом для  визначення рівня 

глюкози крові (глюкометр), забезпеченість якими в 2015 р. складала 10,9 

(4,7÷13,7) %, тобто лише потрапивши до одного з десяти лікарів особа може 

пройти це профілактичне обстеження. Дуже складна ситуація з наявністю 

апаратів для проведення електрокардіографії, коли за наявності 10 фізичних 

осіб, апарат ЕКГ був 1 на заклад, не враховуючи відокремлені структурні 

підрозділи.  

Враховуючи вищезазначені дані аналізу стану МТО медичних 

працівників ПМД основними обраними нами засобами, необхідними для 

визначення ЧР ХСК в 2015 році, всі управлінські рішення були скеровані на 

задоволення 100% їх потреби. 

Завдяки цим всім зусиллям, як видно з даних зведених у таблиці 4.3.1, 

забезпеченість обладнанням за всіма позиціями в 2017 р. була вже майже 

100% по всім ЗОЗ ПМД комунальної форми власності Запорізької області. 

Максимальна забезпеченість МТО по Запорізькій області в середньому була 

тонометрами з набором манжет - 143,4 (100,8÷176,3) %, що в 3,2 раза більше 

ніж у 2015 році, але на тлі понад 100 % забезпеченості в середньому як по 

містам так і по районам Запорізької області стетофонендоскопами є 

виключення по окремим ЗОЗ, в яких так і не було досягнуто мети, що 

відобразилося в даних довірчого інтервалу (по районам області - 113,6 

(96,2÷137,5) %). Забезпеченість не в повному обсязі медичним обладнанням 

працівників в окремих ЗОЗ первинного рівня по районам області залишилася 

рулеткою вимірювальною - 118,7 (82,7÷131,8) %, ростоміром - 110,9 
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(89,8÷123,0) %, вагами медичними - 109,3 (90,9÷113,6) %, 

електрокардіографами портативними трьохканальними - 103,6 (96,7÷103,1) 

%. Встановлено, що такий стан забезпеченості склався лише за рахунок 4 

ЗОЗ районів області, що свідчить про неефективність менеджменту як 

закладу, так і власників. 

З введенням в дію Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» та низки наказів МОЗ України 

(дивись розділ 4.2) докорінно змінився не тільки організаційний принцип 

надання первинної медичної допомоги, а й механізм фінансування ЗОЗ, що 

мало значний вплив на матеріальні ресурси ЗОЗ. Поряд з цими процесами на 

тлі реформи децентралізації згідно Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [58] зросла кількість ЗОЗ, що надають 

ПМД населенню адміністративній території. Всі ці зміни мали свій певний 

вплив як позитивний так і не завжди на стан МТО ЗОЗ ПМД.  

Як видно з таблиці 4.3.1, в 2018 р. спостерігається зниження рівня 

забезпеченості по районам області стетофонендоскопами до 107,3 

(93,9÷115,0) %, ростомірами - 106,4 (94,0÷122,5) %, апаратами для 

визначення рівня глюкози крові 107,6 (63,1÷118,1) %, портативними 

трьохканальними - 109,8 (94,5÷121,8) %. На наш погляд це саме пов’язано з 

утворенням нових ЗОЗ комунальної форми власності в новоутворених ОТГ 

та передачею до них МТО за рішеннями сесій. Це є прикладом негативного 

впливу змін. Позитивним же впливом реформ в державі є зміна механізму 

фінансування згідно Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» та розроблених підзаконних актів ЗОЗ 

укладає договір про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій щодо первинної медичної допомоги, а однією із вимог для 

укладання договору є 100 % забезпечення ЗОЗ згідно Наказу МОЗ України 

від 26.01.2018 № 148. Як наслідок, спостерігається майже 100 % 

забезпечення по всім ключовим позиціям обладнання, що використовується 

для профілактики ХСК, за винятком портативних отоофтальмоскопів по 
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містам Запорізької області - 133,5 (94,3÷168,1) %, це доводить 

неефективність управлінського менеджменту власників: по м. Запоріжжя в 

одному ЦПМСД забезпеченість понад 200 %, а в іншому – 77 %, що свідчить 

відсутність моніторингу ситуації власником; апаратів для визначення рівня 

глюкози в крові та електрокардіографів по районам області - 108,1 

(92,5÷113,4) % та 99,5 (80,6÷115,5) % відповідно, але громади стали 

відповідальніше відноситися до матеріально-технічного забезпечення ЗОЗ 

комунальної форми власності. 

Таким чином, відповідно до отриманих нами даних в 2015 р. 

максимальне забезпечення в середньому ростомірами склало 47,6 (28,9÷65,3) 

%, що в 2 рази нижче за потребу, тонометрами з набором манжет для 

вимірювання тиску забезпеченість склала від 10 % до 52 %. Найгірша 

ситуація спостерігалася з наявністю апаратів для проведення 

електрокардіографії, коли за наявності 10 фізичних осіб був лише 1 апарат на 

заклад, не враховуючи відокремлені структурні підрозділи.  

При аналізі стану забезпеченості ЗОЗ ПМД МТО відповідно до норм 

облаштування для профілактики та лікування ХСК, встановлено низькій 

рівень, що не дозволяє проводити ефективну профілактичну роботу серед 

населення. Відсутність мотивації медичних працівників до профілактичної 

роботи підкреслює і той факт, що забезпеченість стрічками для вимірювання 

окружності талії в середньому по області склала лише 7,7 (0÷9,6) % на тлі 

мінімальних економічних витрат. Враховуючи вищезазначені дані, 

управлінські рішення були скеровані саме на потреби ЗОЗ первинної ланки.  

Уже в 2017 році відбулися суттєві зміни забезпеченості обладнанням 

ЗОЗ ПМД Запорізької області: тонометри з набором манжет - 143,4 

(100,8÷176,3) %, що в 3,2 раза більше, ніж у 2015 році, та портативними 

отоофтальмоскопами 136,8 (100,0÷166,4) %, що в порівнянні з 2015 роком – 

на 121,6 % більше, а найменша – медичними вагами 107,3 (100,0÷113,6) % та 

ростомірами 110,7 (100,0÷113,6) %. У 2019 році забезпеченість закладів, що 

надають ПМД, по області в середньому склала 100 % за всіма позиціями. 
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Висновки до розділу 4 

Доведено, що 95 % будівель, в яких працюють медичні працівники 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги, які розташовані в 

сільській місцевості мають зношеність 100 %, з яких до 1917 р.побудовано 

10,9 %, протягом 1918-1945 рр. - 3,8 %, що разом складає 14,7 %; за часи 

СРСР - 80,8 %. Лише 15,6 % закладів охорони здоров’я та їх структурних 

підрозділів первинної медичної допомоги сільської місцевості мають туалет в 

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

превеликий жаль навіть на території міста обласного значення (м. Запоріжжя) 

експлуатуються амбулаторії побудовані ще в 1939 році з туалетами поза 

межами будівлі.  

Встановлено, що забезпеченість закладів охорони здоров’я сільської 

місцевості автотранспортом, який відповідає технічним вимогам, складає 

3,2% на тлі наявних 211 пунктів здоров’я, куди лікар первинної медичної 

допомоги повинен приїздити згідно графіку, відповідно до сформованої 

спроможної мережі для надання медичної допомоги населенню, що мешкає 

на території доступності, що свідчить про її недоступність. 

Показано, що рівень укомплектованості лікарями первинної медичної 

допомоги Запорізької області протягом 2017-2019 рр. зберігається в межах 

статистичної похибки - 66,1 (59,25÷81,2) % в 2017р. проти 75,0 (69,2÷82,4) % 

в 2019 р., кожен третій з яких старше працездатного віку. Дві третини лікарів 

мають досвід роботи понад 10 років, але кожен третій не має кваліфікаційної 

категорії. Укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною освітою 

в закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги Запорізький 

області в 2019р.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. 

Показано, що зміна організаційно-правової роботи закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги комунальної форми власності та 

механізму їх фінансування, а також своєчасне прийняття управлінських 

рішень позитивно вплинули на стан матеріально-технічного оснащення 
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відповідно до норм облаштування робочого місця лікаря для профілактики та 

лікування хвороб системи кровообігу: станом на 2019 р. забезпеченість за 

всіма окресленим позиціям становить 100 %. 
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РОЗДІЛ 5 

ОБІЗНАНІСТЬ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ПРО ЧИННИКИ РИЗИКУ 

ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ, ЇХ СТРАТИФІКАЦІЯ ТА 

КОРРЕКЦІЯ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

У зв’язку зі значним відсотком лікарів ПМД, які не мають 

кваліфікаційної категорії (дивись розділ 4), нами було проведено анкетування 

по анкетам закритого типу щодо їх рівня знань про провідні найпоширеніші 

ЧР ХСК (Додаток В 1). 

За даними опитування 82±3,84 % лікарів ПМД знають, що 

найпоширенішім ЧР ХСК є підвищений АТ, але лише кожен третій з них має 

уявлення, що оптимальний рівень АТ здорової людини (36±4,8 %) повинен 

бути не вище ніж 120/80 мм рт.ст. Правильні відповіді про нормальний 

рівень глюкози крові натщесерце здорової людини надало 79±4,07 % 

опитаних (5,5 ммоль/л), надлишкову вагу за ІМТ - 51±5,0 % лікарів (25 

кг/м2), у той час як про критичні показники окружності талії здорової 

людини обізнано взагалі лише 13 % (ч – 94 см, ж – 80 см), а нормальний 

рівень фізичної активності здорової людини – 28,0±4,49 % (150 хвилин на 

тиждень), анкетування про нормальний рівень холестерину крові здорової 

людини (5,2 ммоль/л), помірне вживання та стандартну дозу алкоголю 

(25/100/300 мл - горілка/сухе вино/пиво) не досягли навіть 20,0±4,0 %, по 

кожній окремо. Навіть про те, що мінімальний рівень ризику куріння – це 0 

цигарок за день знали тільки 64,0±4,8 % лікарів. Таким чином, 100 % 

правильних відповідей не було надано лікарями не про один загальновідомий 

ЧР ХСК, що свідчить про низький рівень знань. Враховуючи недостатній, а 

інколи і низький рівень знань про ЧР ХСК, зводиться до мінімуму 

профілактична робота і навіть найкращі матеріальні ресурси не допоможуть в 

цьому.  
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Поряд з цим нами було проведено соціологічне опитування дорослого 

населення щодо інформованості його про провідні ЧР ХСК (Додаток В 2). До 

анкети було також включено соціально-економічний блок питань (освіта, 

дохід, вік, стать та ін.), який опосередковано може впливати на стан здоров’я. 

Розподіл дорослого населення в залежності від рівня доходу на одного 

члена сім’ї (за даними соціологічного опитування) показав, що переважна 

більшість оцінила їх як вище за прожитковий мінімум - 58,1±3,13 %, кожен 

четвертий отримував прожитковий мінімум - 25,8±1,86 % та 16,1±2,80 % 

мали дохід нижче за прожитковий мінімум (табл. 5.1). На момент 

анкетування за даними Держкомстату було встановлено прожитковий рівень 

- 1853 грн. 

Таблиця 5.1 

Гендерні відмінності серед дорослого населення за рівнем доходу на 

одного члена сім’ї (%, на 100 опитаних) 

Група спостереження 

Нижче за 

прожитковий 

мінімум 

Прожитковий 

мінімум 

Вище за 

прожитковий 

мінімум 

1 Чоловіки (ІП± m) 15,0±1,21 25,0±1,51 60,0±1,95 

2 Жінки (ІП± m) 18,2±2,10 27,3±1,96 54,5±2,18 

3 Всі разом (ІП± m) 16,1±2,80 25,8±1,86 58,1±3,13 

p1-2 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Гендерних відмінностей серед дорослого населення за рівнем доходу 

на одного члена сім’ї не встановлено. Можливо, це пов’язано з пропорційним 

відбором дорослого населення за віковими категоріями та з тим, що за 

даними органів державної статистики Запорізька область посідає 5 місце в 

Україні за розміром середньої зарплати, а середньомісячна номінальна 

заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області у 2019 

році становила 10480 грн. [27]. 
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Формування та витрачання домашнього бюджету залежить від 

господарсько-економічної функції сім’ї, саме тому нами було вивчено склад 

родини нашої групи дослідження, дані наведено в табл. 5.2. Половина 

опитаного нами дорослого населення проживали у власній родині та мали 

дітей - 51,6±4,77 %, такий рівень відповідей досягнуто переважно за рахунок 

жінок - 64,6±6,7 % проти 27,3±6,77 % серед чоловіків (р<0,01). Дуже прикро, 

але майже кожна 5 з опитаних осіб (19,4±4,34 %) проживала сама і тут теж 

спостерігається достовірна різниця: 36,4±5,76 % чоловіків проти 9,9±3,36 % 

жінок (р<0,05). Таким чином, встановлено достовірні гендерні відмінності 

щодо складу родини: чоловіки проживають самостійно, а жінки у власній 

родині з дітьми, але достовірно частіше жінки й не мають дітей - 15,4±1,98 % 

проти 9,1±4,51 % чоловіків (р<0,05). 

Таблиця 5.2 

Гендерні відмінності серед дорослого населення від складу родини (%, на 

100 опитаних) 

Група спостереження Проживаю 

сам (-а) 

Проживаю з 

батьками, чи з 

родичами 

Проживаю у 

власній 

родині, є діти 

Проживаю у 

власній 

родині, 

немає дітей 

1 Чоловіки (ІП± m) 36,4±5,76 18,2±6,38 27,3±6,77 9,1±4,51 

2 Жінки (ІП± m) 9,9±3,36 10,1±6,2 64,6±6,7 15,4±1,98 

3 Всі разом (ІП± m) 19,4±4,34 12,9±3,35 51,6±4,77 12,9±3,35 

p1-2 <0,05 >0,05 <0,01 <0,05 

 

Не менший вплив на рівень обізнаності про ЧР ХСК та соціальні 

функції впливає рівень освіти [95]. Як видно з отриманих нами даних, 

наведених в таблиці 5.3, серед дорослого населення переважають особи з 

вищою освітою - 51,5±2,53 %, а рівень осіб з середньою та середньою 

спеціальною освітою а також тих, що мають незакінчену вищу освіту майже 

однаковий. Встановлено достовірні гендерні відмінності за рівнем освіти: 
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серед жінок переважала середня спеціальна та вища освіта, а в чоловіків – 

середня та незакінчена вища.  

Таблиця 5.3 

Гендерні відмінності серед дорослого населення за освітою (%, на 100 

опитаних) 

Група спостереження Середня  Середня 

спеціальна 

Незакінчена 

вища 

Вища 

1 Чоловіки (ІП± m) 29,4±6,38 11,8±4,51 21,6±5,76 37,3±6,77 

2 Жінки (ІП± m) 6,0±3,36 26,0±6,2 2,0±1,98 66,0±6,7 

3 Всі разом (ІП± m) 15,9±3,44 18,1±4,45 14,5±4,97 51,5±2,53 

p1-2 <0,01 <0,05 <0,01 <0,05 

 

За визначенням ВООЗ, здоров’я - це не лише відсутність хвороб або 

фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального 

благополуччя. Згідно наукових досліджень, рівень освіти значно впливає на 

рівень здоров’я [160]. За даними соціологічного опитування, 54,8±4,51 % 

вважають рівень свого здоров’я задовільним, а ще 27,9±3,44 % визначають 

його як добрий (табл. 5.4). Таким чином, понад дві третини дорослого 

населення вважають стан свого здоров’я добрим та задовільним, що не 

співпадає зі статистичними даними показників здоров’я, аналіз яких 

проведено в розділі 3. 

Таблиця 5.4 

Гендерні відмінності самооцінки рівня здоров’я серед дорослого 

населення (%, на 100 опитаних) 

Група спостереження Добрий   Задовільний Поганий Не 

визначились 

1 2 3 4 5 

1 Чоловіки (ІП± m) 36,4±6,38 45,5±4,45 10,8±2,97 7,3±1,77 

2 Жінки (ІП± m) 25,0±3,36 60,0±6,2 15,0±1,98 0 
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Продовження таблиці 5.4 

1 2 3 4 5 

3 Всі разом (ІП± m) 27,9±3,44 54,8±4,51 11,7±5,76 5,6±0,53 

1-2 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

 

Оцінила стан свого здоров’я як “поганий” кожна десята пересічна особа, 

достовірної гендерної відмінності за даною оцінкою не встановлено. В той 

час коли чоловіки майже в 1,5 рази достовірно частіше оцінювали стан свого 

здоров’я як добрий (36,4±6,38 %) в порівнянні із жінками (25,0±3,36 %, 

р<0,05), а жінки в 1,3 раза частіше від чоловіків вважали свій стан здоров’я 

як задовільний. 

Здоров’я конкретної людини в значній мірі залежить від способу її 

життя, наявності шкідливих звичок. Тому, наступним питанням нашого 

соціологічного опитування стало отримання інформації щодо дотримування 

ЗСЖ. Підсумки опитування показали, що майже 55 % (54,8±0,96 %) 

дорослого населення вважають що дотримуються ЗСЖ, щодо гендерних 

відмінностей, то 45,5±1,51 % чоловіків та 60±1,22 % жінок (р<0,01) вважали, 

що його дотримуються. Основними причинами розвитку ХНІЗ, до яких 

відносяться і ХСК, як вже було описано в розділі 1, є метаболічні фактори 

ризику (підвищення АТ, рівня глюкози, холестерину, надлишкова вага та 

ожиріння), поведінкові фактори (споживання тютюну й алкоголю, нездорове 

харчування, недостатня фізична активність). Із загальної кількості опитаних 

осіб 93,3±0,48 %, на їх думку, мали уявлення про ЧР ХСК, яке зростає із 

віком і переважно серед жінок, які більш дбайливо відносяться до стану 

свого здоров’я, але достовірної різниці як в залежності від віку так і за 

гендерними відмінностями не встановлено (табл. 5.5). Найменший рівень 

обізнаності про ЧР ХСК спостерігається в групі 18-24 роки (81,6±1,15 % - всі 

разом) особливо серед чоловіків – 75,0±2,03 %, що свідчить про відсутність 

контролю політики у сфері охорони здоров’я та низький рівень профілактики 

і контролю ХСК. З метою деталізації та уточнення обізнаності про 
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поведінкові фактори ризику пов’язаних із ХСК при проведенні інтерв’ю 

учасників встановили, що відсоток тих, хто вважав себе обізнаним про ЧР 

ХСК реально був нижчим. Найбільше відомим ЧР серед населення є 

підвищений рівень АТ – 77,7±0,8 %, (дивись табл. 5.6) жінки більше 

достовірно обізнані - 79,7±1,0 % в порівнянні з чоловіками - 74,8±1,32 % 

(р<0,05). 

Таблиця 5.5 

Порівняльна характеристика обізнаності дорослого населення про 

чинники ризику хвороб системи кровообігу (%, на 100 опитаних) 

Група спостереження 

Чи знайомі Вам чинники 

ризику хвороб системи 

кровообігу 

так ні 

1 2 3 

Всі разом  

Всі разом 93,3±0,48 6,7±0,48 

18-24 років 81,6±1,15 18,4±1,15 

25-44 років 95,1±0,37 4,9±0,37 

45-59 років 93,1±0,45 6,9±0,45 

60-74 років 92,6±0,21 7,4±0,21 

Старше 75 років 90,2±0,39 9,8±0,39 

Чоловіки  

Всі разом 92,8±0,46 7,2±0,46 

18-24 років 75,0±2,03 25,0±2,03 

25-44 років 95,8±0,49 4,2±0,49 

45-59 років 92,8±1,9 7,2±1,9 

60-74 років 91,3±0,9 8,7±0,9 

Старше 75 років 89,7±0,11 10,3±0,11 

Жінки  

Всі разом 93,7±0,49 6,3±0,49 

18-24 років 86,7±0,7 13,3±0,7 
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Продовження таблиці 5.5 

1 2 3 

 25-44 років 94,7±0,23 5,3±0,23 

 45-59 років 93,3±0,1 6,7±0,1 

60-74 років 94,0±0,32 6,0±0,32 

Старше 75 років 90,7±0,5 9,3±0,5 

 

Таблиця 5.6 

Гендерні відмінності серед дорослого населення за рівнем обізнаності про 

чинники ризику хвороб системи кровообігу (%, на 100 опитаних) 

Чинник ризику 
Всі разом 

(ІП± m) 

Чоловіки 

(ІП± m) 

Жінки 

(ІП± m) 

р3-4 

1 2 3 4 5 

Підвищений рівень 

артеріального тиску 
77,7±0,8 74,8±1,32 79,7±1,0 <0,05 

Зловживання 

алкоголем 
51,8±0,96 55,0±1,51 49,7±1,24 <0,05 

Надлишкова вага 63,6±0,93 60,2±1,49 65,9±1,18 <0,05 

Підвищеній рівень 

цукру в крові  
40,2±0,94 38,5±1,48 41,4±1,23 >0,05 

Куріння 58,9±0,95 65,9±1,44 57,9±0,9 <0,001 

Спадковість 37,0±0,93 34,3±1,44 38,9±1,21 <0,05 

 

Такий високий рівень обізнаності про вплив підвищеного АТ на 

розвиток ХСК, а інколи це вже і є проявом захворювання – АГ, досягнуто за 

рахунок жінок вікових категорій 18-24 та 25-44 років, тобто молодого віку 

(дивись дані в табл. 5.7). Починаючі з 45 років рівень обізнаності 

залишається високим – понад 80 % без гендерних відмінностей. Але лише 
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62,1 % від тих хто знав про цей ЧР ХСК мав уяву про оптимальний рівень 

АТ, або це 50 % від всіх опитаних, що свідчить про недостатній рівень знань. 

Таким чином, нами було поступово проаналізовані якісні відповіді 

поглибленого послідовного опитування, які показали, що мати уявлення про 

ЧР це ще значить, що знати про норму (цифри) показника та вміння його 

інтерпретувати. 

Таблиця 5.7  

Гендерні відмінності серед дорослого населення за рівнем обізнаності про 

чинники ризику хвороб системи кровообігу в залежності від віку (%, на 

100 опитаних) 

Вікова категорія Всі разом 

(ІП± m) 

Чоловіки  

(ІП± m) 

Жінки 

(ІП± m) 
р3-4 

1 2 3 4 5 

Підвищений рівень артеріального тиску 

18-24 роки 90,2±4,63 73,3±11,42 100±0,0 <0,05 

25-44 роки 80,9±1,49 74,7±2,54 85,3±1,75 <0,01 

45-59 роки 82,5±1,24 80,9±2,03 83,5±1,55 >0,05 

60-74 роки 86,9±1,32 86,3±2,13 87,3±1,68 >0,05 

Старше 75 років 82,0±3,14 83,7±5,25 81,6±3,91 >0,05 

Зловживання алкоголем 

18-24 роки 48,9±7,81 46,7±12,88 50,0±9,81 >0,05 

25-44 роки 57,5±1,87 59,8±2,87 55,9±2,46 >0,05 

45-59 роки 55,2±1,62 60,1±2,53 51,9±2,09 <0,05 

60-74 роки 57,9±1,93 61,5±3,01 55,3±2,5 >0,05 

Старше 75 років 43,3±4,05 44,2±6,9 42,9±5,0 >0,05 

Надлишкова вага 

18-24 роки 63,4±7,52 46,7±12,88 73,1±8,1 >0,05 

25-44 роки 66,8±1,78 58,7±2,88 72,5±2,21 <0,05 

45-59 роки 69,3±1,5 68,6±2,39 69,8±1,92 >0,05 
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Продовження таблиці 5.7 

1 2 3 4 5 

60-74 роки 69,1±1,8 66,8±2,91 70,6±2,3 >0,05 

Старше 75 років 64,7±3,90 65,4±6,6 64,3±4,8 >0,05 

Підвищеній рівень цукру в крові 

18-24 роки 28,0±6,35 25,0±9,68 30,0±8,37 >0,05 

25-44 роки 22,8±2,55 33,3±2,69 38,5±2,34 >0,05 

45-59 роки 41,3±1,54 39,8±2,43 42,4±2,00 >0,05 

60-74 роки 42,8±1,86 42,5±2,92 68,6±1,88 <0,01 

Старше 75 років 70,5±3,54 41,4±6,47 44,4±4,78 <0,01 

Куріння 

18-24 роки 61,0±7,62 86,7±8,78 46,2±9,78 <0,05 

25-44 роки 63,2±1,82 66,9±2,75 60,5±2,42 >0,05 

45-59 роки 62,3±1,57 74,5±2,25 54,7±2,08 <0,001 

60-74 роки 65,7±1,85 72,1±2,77 61,4±2,43 <0,05 

Старше 75 років 55,5±4,06 57,7±6,6 54,1±5,0 >0,05 

Спадковість 

18-24 роки 14,0±4,91 10,0±6,71 16,6±6,8 >0,05 

25-44 роки 33,8±1,74 28,1±2,57 37,8±2,34 <0,05 

45-59 роки 38,2±11,52 38,8±2,42 37,8±1,96 >0,05 

60-74 роки 39,1±0,83 35,5±2,83 41,5±2,41 >0,05 

Старше 75 років 41,6±3,83 36,2±6,31 44,4±4,78 >0,05 

 

Як не дивно, але друге місце за рівнем обізнаності посів такий ЧР як 

надлишкова вага з питомою вагою - 63,6±0,93 % з достовірною гендерною 

відмінністю в загальній популяції дорослого населення: 65,9±1,18 % жінок 

проти 60,2±1,49 % чоловіків (р<0,05) за рахунок суттєвої достовірної різниці 

в групі 25-44 роки. Можливо це пов’язано з тим, що жінок більше турбує 

естетичний вигляд та вони самостійно вивчають питання дієтології й впливу 

надмірної ваги на здоров’я людини.  
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З метою контролю за надмірною вагою використовують декілька 

показників: ІМТ, окружність талії. Серед опитаного дорослого населення 

тільки 53,1 % відповіли, що надмірна вага- це ЧР ХСК, з них майже 64 % 

знають, що максимальний рівень ІМТ не повинен перевищувати 25 кг/м2. 

Гендерних відмінностей не встановлено. Для розрахунку ІМТ необхідно 

знати вагу та зріст, відповідно мати ваги та ростомір, які коштують набагато 

більше ніж стрічка для вимірювання окружності талії, але лише кожен 5 (20 

%) з опитаних дорослого населення знає, що критичні показники окружності 

талії здорової людини для чоловіків становлять 94 см, а для жінок – 80 см, а 

їх перевищення – ЧР ХСК. 

Для підтримання себе у нормальній фізичній формі та контролю за 

надмірною вагою для профілактики ХНІЗ згідно рекомендацій ВООЗ 

необхідно щонайменше 150 хвилин аеробної фізичної активності помірної 

інтенсивності протягом тижня, про що знає лише кожен третій опитаний із 

дорослого населення. 

До трійки лідерів ЧР ХСК, про які обізнано 58,9±0,95 % дорослого 

населення, належить куріння. Серед дорослого населення достовірно 

постерігається гендерна відмінність: 65,9±1,44 % серед чоловіків проти 

57,9±0,9 % жінок (р<0,001). За даними нашого опитування вже в групі 18-24 

роки спостерігається достовірно вищий рівень обізнаності серед чоловіків - 

86,7±8,78 % проти 46,2±9,78 % у жінок (р<0,05), що можна пов’язати з 

вищим рівнем вживання тютюну серед чоловіків, що підтверджено даними 

багатьох наукових досліджень, проведених в різних країнах Європи, в т.ч. і в 

Україні [8, 18]. Найсуттєвіші гендерні відмінності щодо обізнаності про 

шкоду куріння виявлено в віковій категорії 45-59 років: 74,5±2,25 % серед 

чоловіків проти 54,7±2,08 % у жінок (р<0,001), але з віком ця різниця 

нівелюється і після 75 років відсутня. Вважаючи куріння ЧР ХСК лише 

55,2±0,87 % дорослого населення знають, що мінімальна кількість викурених 

цигарок в день повинна становити нуль. Не зважаючи на те що за рівнем 

обізнаності переважають чоловіки, то при поглибленому опитуванні 
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встановлено протилежні гендерні відмінності щодо обізнаності про 

мінімальний рівень вживання цигарок без шкоди для здоров’я : 59,7±2,3 % 

жінок проти 47,0±0,3% чоловіків (р<0,001). 

Уявлення про те, що спадковість є одним з найвпливовіших факторів 

майбутнього розвитку ХСК мало лише 37,0±0,93 % дорослого населення. Як 

видно з даних, наведених у табл. 5.7., такий рівень обізнаності 

спостерігається в усіх вікових групах не залежно від статі з деякими 

відмінностями: жінки у віці 25-44 роки достовірно більше обізнані про вплив 

спадковості на виникнення ХСК (37,8±2,34 % проти 28,1±2,57 % чоловіків 

аналогічного віку, р<0,05), що можливо пов’язано з репродуктивним віком та 

додатковою інформацією при плануванні сім’ї чи вагітності. У подальшому 

рівень обізнаності зростає без достовірної різниці за гендерними 

відмінностями, достовірно відмінності серед дорослого населення 

спостерігаються лише в порівнянні з групою віковою категорією 18-24 роки. 

Тому, при опитуванні дорослого населення лише 4,7±3,21 % 

пов’язують свій стан здоров’я із спадковістю. 

Щодо обізнаності про вплив підвищеного рівня цукру в крові, то 

40,2±0,94 % респондентів не залежно від віку знали про цей ЧР ХСК, 

достовірних гендерних відмінностей не встановлено. При аналізі 

інформованості про вплив підвищеного рівня цукру в крові на розвиток та 

перебіг ХСК у залежності від віку встановлено, що в вікових групах 18-24 та 

25-44 роки спостерігається низький рівень обізнаності на рівні 28,0±6,35 % та 

22,8±2,55 %, відповідно, без гендерних відмінностей, який зростає майже в 2 

рази при досягненні віку 45-59 років до 41,3±1,54 % та 60-74 років до 

42,8±1,86 %, що не становить навіть 50 % опитаного населення, що свідчить 

про низький рівень знань, але у віковій категорії старше 75 років він стрімко 

зростає до 70,5±3,54 %, що на нашу думку пов’язано з поширеністю 

цукрового діабету 2 типу після 60 років [146], особливо серед жінок, 

підтвердженням чого є достовірні гендерні відмінності в вікових групах 60-

74 років та старше 75 років [118]. Незважаючи на низький відсоток 
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обізнаності про даний ЧР, всі обізнані дали правильну відповідь чому 

дорівнює максимальний рівень глюкози крові натщесерце у здорової людини, 

що може підтвердити нашу гіпотезу про наявність цукрового діабету та 

навчання в школі для діабетиків з метою самоконтролю за рівнем цукру в 

крові [112]. 

При опитуванні дорослого населення, з чим вони пов’язують 

погіршення свого стану здоров’я, переважна більшість опитаних (54,8±8,94 

%) вважає, що це є дією постійних стресів, на думку майже кожного третього 

(29,0±8,15 %) це шкідливий вплив забрудненого атмосферного повітря 

(дивись табл. 5.8). Лише по 19,4±7,1 % опитаних розуміють, що до 

погіршення стану їх здоров’я призводять шкідливі звички та відсутність 

профілактичних заходів (дотримання ЗСЖ). 

Таблиця 5.8 

Гендерні відмінності серед дорослого населення щодо шкідливого 

впливу чинників на здоров’я згідно самооцінки (%, на 100 опитаних) 

Чинник ризику 
Всі разом 

(ІП± m) 

Чоловіки 

(ІП± m) 

Жінки 

(ІП± m) 

р3-4 

1 2 3 4 5 

Наявність ХНІЗ 12,9±6,02 27,3±13,43 5,0±4,87 >0,05 

Відсутність або(чи) 

недостатня 

профілактика ХНІЗ 

19,4±7,1 9,1±8,67 25,0±9,68 >0,05 

Надлишкова вага 

(ожиріння) 
3,2±3,17 9,1±8,67 0,0±0,0 >0,05 

Наявність 

шкідливих звичок 
19,4±7,1 36,4±14,5 11,2±6,71 >0,05 

Постійні стреси 54,8±8,94 54,6±15,01 55,0±11,12 >0,05 

Забруднення 

повітря 
29,0±8,15 27,3±13,43 30,9±10,25 >0,05 
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Продовження таблиці 5.8 

1 2 3 4 5 

Спадковість 6,5±4,41 9,1±8,67 5,0±4,87 >0,05 

 

Гендерних достовірних відмінностей щодо думки про вплив різних груп 

чинників на особистий стан здоров’я не встановлено. 

Тому наступним питанням було необхідно встановити які шкідливі 

звички є серед дорослого населення, який вони мають принцип та характер 

харчування та як відносяться до зайнять спортом. 

За даними нашого опитування (дивись дані табл. 5.9) кожен третій з 

дорослого населення палить - 33,5±0,91 %, але тут спостерігаються 

достовірні гендерні відмінності: чоловіки в 1,8 разів частіше палять ніж 

жінки - 45,4±1,51 % проти 25,5±1,09 % (р<0,001), 9,1±0,87 % чоловіків 

вважають, що надмірно вживають алкоголь, що достовірно перевищує рівень 

жінок, серед яких 3,6±0,46 % таких (<0,05). Як наслідок 60,7±0,94 % 

дорослого населення вважає, що немає шкідливих звичок. Такий достатній 

рівень серед дорослого населення склався переважно за рахунок жіночої 

статі. 

Таблиця 5.9 

Гендерні відмінності серед дорослого населення щодо наявності 

шкідливих звичок (%, на 100 опитаних) 

Принцип харчування 
Всі разом 

(ІП± m) 

Чоловіки 

(ІП± m) 

Жінки 

(ІП± m) 

р3-4 

1 2 3 4 5 

Паління  33,5±0,91 45,4±1,51 25,5±1,09 <0,001 

Надмірне вживання 

алкогольних напоїв 
5,8±0,45 9,1±0,87 3,6±0,46 <0,05 

Вживання наркотичних 

речовин 
0±0,0 0±0,0 0±0,0 - 
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Продовження таблиці 5.9 

1 
2 3 4 5 

Не маю шкідливих 

звичок 
60,7±0,94 45,4±1,51 70,9±1,13 <0,001 

 

Нераціональне харчування теж призводить до дисметаболічних процесів 

в організмі, ожиріння, що є ЧР ХСК [132]. Отримані нами дані свідчать, що 

лише кожен 5 з опитаних - 21,0±0,78 % харчується раціонально з достовірно 

гендерними відмінностями: 23,7±1,29 % чоловіків проти 19,1±0,98 % жінок 

(р<0,05), дані наведено в табл. 5.10. Кожна третя особа харчується 

неправильно через брак коштів - 33,1±0,91 %, гендерних відмінностей не 

встановлено. Ще 11,4±0,61 % дорослого населення не мають часу на 

приготування правильної їжі, тому для задоволення своїх потреб 

використовують швидку їжу чи фаст-фуд. На наш погляд, це можливо 

пов’язати з необізнаністю та відсутністю уяви про раціональне харчування, 

але таких за даними анкетування 27,6±0,86 % дорослого населення, при 

цьому рівень жінок достовірно в 4 рази перевищує рівень обізнаних чоловіків 

- 40,0±1,22 % проти 9,1±0,87 % (р<0,001). 

Таблиця 5.10  

Гендерні відмінності серед дорослого населення щодо раціонального 

харчування (%, на 100 опитаних) 

Принцип харчування 
Всі разом 

(ІП± m) 

Чоловіки 

(ІП± m) 

Жінки 

(ІП± m) 

р3-4 

1 2 3 4 5 

Раціональне 
21,0±0,78 23,7±1,29 19,1±0,98 <0,05 

Неправильне через брак 

коштів 
33,1±0,91 32,9±1,43 33,3±1,17 >0,05 

Вживаю шкідливу їжу 

через брак часу готувати 
11,4±0,61 12,6±1,01 10,5±0,76 >0,05 
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Продовження таблиці 5.10 

1 2 3 4 5 

Не маю уяви про 

раціональне харчування 
27,6±0,86 9,1±0,87 40,0±1,22 <0,001 

 

Для підтримання ІМТ, метаболічних процесів в організмі потрібно не 

тільки не мати шкідливих звичок, раціонально харчуватися, але й постійно 

займатися фізичними вправами. Дуже позитивним є той факт, що 19,5±0,76 

% не займаються спортом і цей рівень доросле населення досягло за рахунок 

жіночої статі: 31,0±1,15 % жінок проти 2,3±0,46 % чоловіків (р<0,001). 

Таблиця 5.11 

Гендерні відмінності серед дорослого населення щодо самооцінки 

фізичної активності (%, на 100 опитаних) 

Вид фізичної активності 
Всі разом 

(ІП± m) 

Чоловіки 

(ІП± m) 

Жінки 

(ІП± m) 

р3-4 

1 2 3 4 5 

Займання в спортивній або 

танцювальній секції 
23,4±0,82 36,0±1,46 15,2±0,89 <0,001 

Відвідування басейну 12,3±0,63 9,4±0,89 14,3±0,87 <0,05 

Щоденна зарядка вдома 16,0±0,71 16,4±1,12 15,7±0,9 >0,05 

Фізична активність 

пов’язана з повсякденною 

роботою 

33,8±0,91 46,5±1,51 25,3±1,08 <0,001 

Активний спосіб життя 

(10000 кроків в день) 
19,6±0,76 10,1±0,92 26,0±1,09 <0,001 

Не займаються спортом 19,5±0,76 2,3±0,46 31,0±1,15 <0,001 

 

Переважна більшість дорослого населення займається різноманітними 

видами фізичної активності: займання в спортивній або танцювальній секції - 
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23,4±0,82 %, відвідування басейну – 12,3±0,63 %, щоденна зарядка вдома - 

16,0±0,71 %, активний спосіб життя (10000 кроків в день) - 19,6±0,76 %. Але 

критерієм за ВООЗ є не вид заняття спортом, а час занять протягом тижня. За 

даними наведеними в таблиці 5.12 доросле населення розподілилося навпіл 

між тими хто займається менше ніж 150 хвилин і тими хто 150 та вище, але й 

тут спостерігаються гендерні відмінності. 

Таким чином, рівень жінок, які не мають уявлення про раціональне 

харчування вища в 4 рази ніж у чоловіків на тлі в 15 разів нижчої фізичної 

активності, яка серед чоловіків по тривалості протягом тижня достовірна 

вища. 

Таблиця 5.12 

Гендерні відмінності серед дорослого населення щодо часу фізичної 

активності протягом тижня (%, на 100 опитаних) 

Час фізичної 

активності 

Всі разом 

(ІП± m) 

Чоловіки 

(ІП± m) 

Жінки 

(ІП± m) 

р3-4 

1 2 3 4 5 

90-120 хвилин. 
25,1±0,83 33,0±1,43 19,8±0,99 <0,01 

120-150 хвилин. 30,3±0,88 28,8±1,37 31,3±1,15 >0,05 

150-240 хвилин. 3,2±0,34 0,6±0,23 5,0±0,54 <0,01 

Більше 240 хвилин. 35,5±0,92 40,2±1,22 28,6±1,37 <0,01 

 

Підтвердженням незадовільної профілактичної роботи медичними 

працівниками первинної ланки є і той факт, що за даними анкетування 

дорослого населення лише кожен п’ятий з опитаних проходив 

профілактичний огляд за останні 12 місяців на момент опитування, а 

джерелом інформації про ЗСЖ у переважної більшості є інтернет: 62,1±9,01 

% опитаних. Частота використання різних джерел інформації задля 

отримання знань про ЗСЖ дорослим населенням наведено на рис. 5.1. З 
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питань профілактики ХСК до свого лікаря зверталося лише 17,2±7,01 % 

опитаного нами населення. 

В структурі захворюваності на ХСК майже 50 % належить АГ, яка є не 

тільки самостійною нозологічною одиницею, а й ЧР багатьох ХНІЗ. Медична 

допомога хворим на АГ надається відповідно до вимог Наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 24.05.2012р. № 384, в якому зосереджено увагу 

на основних етапах надання медичної допомоги пацієнтам із підвищенням 

артеріального тиску (АТ) не залежно від рівня надання, а саме: 

- оцінка рівня АТ та діагностика АГ; 

- стратифікація ризику для призначення диференційованої терапії; 

- призначення лікування, направленого на досягнення цільового рівня 

АТ; 

- залучення пацієнтів до поінформованої участі в процесі надання 

медичної допомоги [70]. 

 

Рис. 5.1 Джерела інформації, які використовує населення для 

поповнення власних знань з питань здорового способу життя (%, на 100 

опитаних) 
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(дивись розділ 4) було проведено їх анкетування щодо використання МТО 

для стратифікації та корекції ЧР ХСК (Додаток В 3). Розподіл медичних 

працівників за віком наведено в табл. 5.13. За всіма спеціальностями 

переважають особи працездатного віку за виключенням терапевтів, питома 

вага яких у віці понад 60 років в структурі опитаних склала 38,1±10,60 %, що 

можливо пов’язано із тривалим періодом реформуванням ПМД. За даними 

анкетування середня кількість підписаних декларацій сімейними лікарями не 

залежно від території обслуговування складає 1540±400,6 осіб, що співпадає 

з офіційними даними (за даними дашбордів, дивись розділ 4). При цьому 

середнє навантаження на сімейного лікаря в години прийому на день складає 

23,5±6,3 осіб, в місяць – 426,2±88,8 осіб. 

Таблиця 5.13 

Розподіл медичних працівників за віком, % 

Посада медичного 

працівника 

20-30 років 31-45 років 46-60 років Понад 60 

років 

Сімейний лікар 19,0±3,35 31,4±3,96 30,7±3,94 19,0±3,35 

Терапевт 14,3±7,64 14,3±7,64 33,3±10,29 38,1±10,60 

Молодші спеціалісти 

з медичною освітою 
36,2±6,35 14,9±3,23 34,7±10,97 17,5±6,88 

 

Для ретельного виконання всіх етапів згідно протоколу надання 

медичної допомоги необхідно використовувати МТО згідно табеля 

оснащення, що потребує достатнього часу на прийомі. Тому дуже важливим 

є встановлення скільки ж часу приділяють лікарі населенню з ЧР ХСК та 

пацієнтам, яким встановлено діагноз ХСК. Дані наведено в таблиці 5.14.  

Таблиця 5.14 

Час який приділяє на прийомі лікар первинної медичної допомоги 

одному пацієнту з чинниками ризику хвороб системи кровообігу (%, на 

100 опитаних) 

Спеціальність лікаря ПМД  до 10 хвилин 10-20 хвилин Більше 20 хвилин 

1 2 3 4 
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Продовження таблиці 5.14 

1 2 3 4 

1 Сімейний лікар 4,38±1,75 92,70±2,22 2,92±1,44 

2 Терапевт 9,52±6,41 71,43±9,86 19,05±8,57 

Р1-2  >0,05 <0,05 <0,01 

 

Не зважаючи на скасування нормативів відведених на прийом хворого, 

лікарі ПМД за даними анкетування продовжують витрачати під час прийому 

відвідувача 10-20 хвилин (82,2±3,72 %). Разом із тим, встановлена достовірна 

різниця щодо витраченого часу на прийомі в залежності від спеціальності: 

92,70±2,22 % сімейних лікарів витрачаючь 10-20 хвилин під час прийому 

проти 71,43±9,86 % - терапевтів (р<0,05), а майже кожен п’ятий терапевт 

достовірно частіше приділяє більше часу (понад 20 хвилин) - 19,05±8,57 % 

проти 2,92±1,44 % сімейних лікарів (р<0,01). Отримані дані співпадають з 

даними інших наукових досліджень, проведених до організаційно-правових 

змін ЗОЗ первинного рівня комунальної форми власності [9], що свідчить про 

формальні зміни. У разі наявності встановленого діагнозу класу ХСК 

52,38±10,90 % терапевтів та 26,28±3,76 % сімейних лікарів витрачають понад 

20 хвилин на прийом одного хворого, а при наявності ЧР ХСК ситуація 

залишається без змін (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 

Час який приділяє на прийомі лікар первинної медичної допомоги 

одному пацієнту з встановленим діагнозом класу хвороб системи 

кровообігу (%, на 100 опитаних) 

Спеціальність лікаря 

ПМД 
до 10 хвилин 10-20 хвилин Більше 20 хвилин 

1 Сімейний лікар 1,46±1,02 72,26±3,82 26,28±3,76 

2 Терапевт 4,76±4,65 42,86±10,80 52,38±10,90 

Р1-2   >0,05 <0,05 <0,05 

 

Таким чином, переважна більшість сімейних лікарів витрачають на своїх 
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пацієнтів 10-20 хвилин – 92,70±2,22 % у разі наявності ЧР ХСК, а при 

наявності встановленого діагнозу ХСК частках тих, які витрачають понад 20 

хвилин зростає в 10 разів: з 2,92±1,44 % до 26,28±3,76 %. З метою 

стратифікації ризику розвитку ХСК та їх ускладнень необхідно провести 

обов’язкове обстеження пацієнта згідно стандартів, використовуючи МТО. 

Нами було проведено анкетування лікарів ПМД щодо частоти використання 

МТО під час прийому пацієнта з метою статифікації ЧР ХСК та їх корекції, 

яке показало не відповідність частоти використання МТО стандартам 

медичної допомоги, що ще раз підтверджує недостатній рівень знань (табл. 

5.16-5.17). Підтвердженням є і той факт, що навіть рівень АТ (скринінг АГ) 

сімейні лікарі та терапевти вимірювали не у 100 % пацієнтів при кожному 

зверненні як серед пацієнтів з ЧР ХСК: 97,81±1,25 % та 95,24±4,65 % 

(р>0,05), відповідно, так і серед пацієнтів з встановленим діагнозом ГХ: 

94,89±1,88 % та 95,24±4,65 % (р>0,05), відповідно.  

Таблиця 5.16 

Види діагностичних обстежень, які проводить лікар первинної медичної 

допомоги, для груп пацієнтів з чинниками ризику хвороб системи 

кровообігу (%, на 100 опитаних) 

Вид діагностичного обстеження Сімейний 

лікар 
Терапевт Р2-3 

1 2 3 4 

Вимірювання артеріального тиску 97,81±1,25 95,24±4,65 >0,05 

Оцінка загального серцево-судинного 

ризику за шкалою SCORE 
81,75±3,30 71,43±9,86 >0,05 

Розрахунок індексу маси тіла 93,43±2,12 90,48±6,41 >0,05 

Вимірювання окружності талії 83,21±3,19 95,24±4,65 >0,05 

Вимірювання загального холестерину 78,83±3,49 61,90±10,60 >0,05 

Проведення та аналіз 

електрокардіограми  
95,62±1,75 95,24±4,65 

>0,05 

Обстеження очного дна 37,96±4,15 47,62±10,90 >0,05 

Визначення рівня глюкози у крові 

натще серця 
90,51±2,50 95,24±4,65 

>0,05 
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Оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE 

проводилась лікарями ПМД у пацієнтів з ЧР ХСК лише 81,75±3,30 % 

сімейними лікарями та 71,43±9,86 % терапевтами, а після встановлення 

діагнозу ГХ ситуація погіршувалася: 69,34±3,94 % сімейних лікарів та 

57,14±10,80 % терапевтів проводили вищезазначену оцінку ризиків, що 

свідчить про неефективність динамічного спостереження і профілактичних 

заходів на рівні ПМД.  

Таблиця 5.17 

Види діагностичних обстежень, які проводить лікар первинної медичної 

допомоги, для груп пацієнтів зі встановленим діагнозом гіпертонічна 

хвороба (%, на 100 опитаних) 

Вид діагностичного обстеження Сімейний лікар Терапевт Р2-3 

1 2 3 4 

Вимірювання артеріального 

тиску 
94,89±1,88 95,24±4,65 >0,05 

Оцінка загального серцево-

судинного ризику за шкалою 

SCORE 

69,34±3,94 57,14±10,80 >0,05 

Розрахунок індексу маси тіла 81,75±3,30 90,48±6,41 >0,05 

Вимірювання окружності талії 70,07±3,91 90,48±6,41 >0,05 

Дослідження рівня загального 

холестерину в крові 
86,86±2,89 47,62±10,90 >0,05 

Проведення та аналіз 

електрокардіограми  
99,27±0,73 95,24±4,65 >0,05 

Обстеження очного дна 44,52±4,25 42,86±10,80 >0,05 

Визначення рівня глюкози у 

крові натще серця 
82,48±3,25 90,48±6,41 >0,05 

 

Розрахунок ІМТ, який є одним із ЧР ХСК лікарі ПМД не проводили 

відповідно до стандартів надання медичної допомоги у пацієнтів з ЧР ХСК: 

93,43±2,12 % сімейних лікарів та 90,48±6,41 % терапевтів (р>0,05). 

Аналогічна ситуація щодо вимірювання окружності талії як у населення, яке 

має ЧР ХСК, так і вже встановлений діагноз ГХ (використання стрічки для 

вимірювання не потребує глибоких знань медичних працівників), яке 
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найрідше проводилося сімейними лікарями в групі хворих на ГХ - 81,75±3,30 

%. Найгірша ситуація щодо огляду очного дна та виявлення 

гіперхолестеринемії, що можливо пов’язано із недовготривалим періодом 

укомплектування ЗОЗ ПМД офтальмоскопами та змінами в організації 

надання медичної допомоги хворим відповідно до табелю оснащення МТО. 

При цьому 89,05±2,67 % лікарів ПМД задоволені рівнем забезпечення 

медичним обладнанням для виявлення та динамічного спостереження хворих 

на ХСК, але ж кожен 10 (10,95±2,67 %) відповів, що його не влаштовує 

облаштування робочого місця. Як було нами наведено вище, лікарі ПМД 

навіть не використовують те обладнання за призначенням та відповідно до 

стандартів надання ЯМД населенню з ЧР ХСК та хворим на ХСК (ГХ). 

Підтвердженням неефективності профілактичних заходів лікарями ПМД 

є дані про моніторинг рівня АТ у хворих на ГХ під час прийому лікарем. 

Згідно стандартів надання медичної допомоги вимірювання АТ даній 

категорії хворих повинно відбуватися при кожному зверненні до лікаря, а за 

отриманими нами даними опитування лікарів ПМД 89,1±2,67 % проводять 

дану маніпуляцію (табл. 5.18).  

Таблиця 5.18 

Частота оцінки ефективності профілактичних заходів лікарями 

первинної медичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу  

(%, на 100 опитаних) 

Показник ефективності 

При 

кожному 

звернен 

ні 

1 раз на 

квартал за 

умови 

відсутності 

показань  

2 рази на 

рік за 

умови 

відсутності 

показань 

1 раз на рік 

за умови 

відсутності 

показань 

1 2 3 4 5 

Розрахунок індексу маси 

тіла 
11,7±2,74 35,0±4,08 18,3±3,3 32,1±3,99 

Моніторинг рівня 

артеріального тиску 
89,1±2,67 5,1±1,88 2,9±1,44 2,9±1,44 

Моніторинг чинників ризику 44,5±4,25 27,0±3,79 11,7±2,74 13,9±2,95 
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Продовження таблиці 5.18 

1 2 3 4 5 

Контроль за виконанням, 

корекція рекомендацій 

та призначень 

88,3±2,74 5,8±2,0 2,9±1,44 1,5±1,02 

Підтримка мотивації до 

прихильності лікування  
85,4±3,02 5,8±2,0 2,9±1,44 5,1±1,88 

Моніторинг рівня 

холестерину  
6,6±2,12 28,5±3,86 38,0±4,15 27,0±3,79 

 

Контроль за виконанням, корекцію рекомендацій та призначень виконує 

88,3±2,74 %, що майже співпадає часткою тих хто проводить моніторинг АТ. 

Незначно менша від них частина оцінює прихильність до лікування та надає 

роз’яснення щодо доцільності постійної медикаментозної терапії - 85,4±3,02 

% лікарів. Найгірша ситуація з моніторингом ЧР ХСК, а відповідно і їх 

корекцією, проведенням бесіди щодо прихильності до ЗСЖ, яку впроваджує 

лише менша половина лікарів при кожному зверненні (44,5±4,25 %). 

Таким чином, однією з провідних стратегічних цілей ЗОЗ, прогнозуванні 

його розвитку та довгостроковому плануванню його діяльності є ЯМД, яку 

неможливо досягти без достатнього, а краще – високого, рівня знань 

медичних працівників. Тому провідним завданням для досягнення 

стратегічної цілі повинно стати безперервне навчання медичних працівників.  

 

Висновки до розділу 5 

З’ясовано, що опитані лікарі, мають низький рівень знань про 

загальновідомі чинники ризику хвороб системи кровообігу: жоден не надав 

100 % правильних відповідей. Про підвищений артеріальний тиск, як чинник 

ризику хвороб системи кровообігу, освідомлено 82±3,84 %, але лише кожен 

третій (36±4,8 %) знає його оптимальний рівень. Встановлено прогалини у 

знаннях лікарів про нормативні значення рівня глюкози крові натщесерце 

здорової людини (79±4,07 %), показника індексу маси тіла (51±5,0 %), 

критичні показники окружності талії здорової людини (13±1,9 %), кількість 
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хвилин фізичної активності здорової людини протягом тижня (28±4,49%), 

помірне вживання та стандартну дозу алкоголю (20±4,0 %), мінімальний 

рівень ризику куріння - 0 цигарок за день (64±4,8 %). 

Показано, що 93,3±0,48 % опитаного дорослого населення мають 

уявлення про чинники ризику хвороб системи кровообігу. Найбільше 

відомими є підвищений рівень артеріального тиску (77,7±0,8 %), але уяву про 

оптимальний його рівень мало 62,1 % опитаних; куріння (58,9±0,95 %) з 

гендерними відмінностями: 65,9±1,44 % серед чоловіків проти 57,9±0,9 % 

жінок (р<0,001), про нуль цигарок на день освідомлено 55,2±0,87 % 

дорослого населення, що є підтвердженням незадовільної профілактичної 

роботи медичними працівниками. 

Доведено неефективність профілактичних заходів медичними 

працівниками первинної медичної допомоги, яка полягає у низькому рівні 

звернення населення до лікарів з питань профілактики - 17,2±7,01 %, а 

основним джерелом інформації про здоровий спосіб життя для дорослого 

населення є інтернет (62,1±9,01 % опитаних); кожен п’ятий з опитаних 

проходив профілактичний огляд за останні 12 місяців, а переважна більшість 

дорослого населення (54,8±8,94 %) пов’язує погіршення стану свого здоров’я 

з дією постійних стресів і лише по 19,4±7,1 % опитаних розуміють, що до 

погіршення стану їх здоров’я призводять шкідливі звички, поширеність яких 

становить: палить 33,5±0,91 %, 9,1±0,87 % чоловіків надмірно вживають 

алкоголь, лише кожен 5 (21,0±0,78 %) з опитаних харчується раціонально. 

Встановлено, що частота використання медичного обладнання при 

стратифікації чинників ризику хвороб системи кровообігу та їх корекції 

серед дорослого населення не відповідає стандартам медичної допомоги: 

вимірювання артеріального тиску при кожному зверненні у пацієнтів із 

встановленим діагнозом гіпертонічна хвороба проводять 94,89±1,88 % 

сімейних лікарів та 95,24±4,65 % терапевтів (р>0,05), окружність талії 

вимірює 70,07±3,91 % сімейних лікарів, рівень загального холестерину в 

крові оцюнює 47,62±10,90 % терапевтів. Неефективність профілактичних 
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заходів щодо попередження хвороб системи кровообігу на індивідуальному 

рівні серед дорослого насенання рівні первинної медичної допомоги 

підтверджується недостатнім рівнем впровадження проведення бесіди щодо 

прихильності до здорового способу життя, які проводить 44,5±4,25 % лікарів. 

Матеріали даного розділу висвітлені в наукових працях та 
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первинного рівня. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 

України. 2020;(4):40-5 [163]. 

2. Кремсарь ІМ. Вплив рівня підготовки медичних працівників 

первинної ланки на якість профілактичної роботи (на прикладі хвороб 
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профілактики хвороб системи кровообігу. Матеріали XVIII міжнар. конгресу 
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РОЗДІЛ 6 

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ СЕРЕД ДОРОСЛОГО 

НАСЕЛЕННЯ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В ЗАКЛАДАХ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПЕРВИННОГО РІВНЯ  

 

 

Результати попередніх етапів дослідження дозволили встановити 

недоліки організації роботи в ЗОЗ ПМД з питань профілактики ХСК серед 

дорослого населення, що потребувало наукового обґрунтування та розробки 

організаційно-структурної моделі ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи 

кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону, оцінити її загальну 

прогностичну ефективність та результати впровадження окремих елементів 

на практиці під час її розробки. 

 

6.1. Наукове обґрунтування та розробка організаційно-структурної 

моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення на рівні регіону 

 

В основу удосконалення профілактики ХСК серед дорослого населення 

в ЗОЗ ПМД на рівні регіону покладались: 

1. Рекомендації та програмні документи ВООЗ [138, 139, 151, 152, 155, 

156], ООН [16, 91, 140-143], STEPS: [18, 84, 159]. 

2. Діючі нормативно-правові документи України [61, 66, 67, 69]. 

3. Результати власних досліджень (дивись розділи 1-5). 

Наукове обґрунтування та розробка організаційно-структурної моделі 

ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної 
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допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого 

населення на рівні регіону (рис. 6.1.1), базувались на: 

- місії ЗОЗ, що надає ПМД населенню – організація надання якісної та 

доступної ПМД, в тому числі профілактика, діагностика, раннє виявлення 

ХСК, динамічне спостереження за хворими на ХСК, а також оцінка 

індивідуального ризику виникнення ХСК за основними ЧР серед дорослого 

населення, яке заключило декларації з лікарем даного ЗОЗ; 

- візії ЗОЗ, що надає ПМД населенню - покращення стану здоров’я 

дорослого населення завдяки профілактичним заходам на перинному рівні 

надання медичної допомоги; 

- цінностях ЗОЗ, що надає ПМД населенню: високий професіоналізм, 

рівний доступ до медичної допомоги не залежно від соціального статусу, 

гендерної належності, релігійних сповідань, дотримання етичних принципів, 

висока корпоративна культура та рівень освіти, постійне прагнення до 

досконалості, довіра населення. 

Організаційні недоліки існуючої системи профілактики ХСК, які виявлені 

під час комплексного дослідження на попередніх етапах, покладено в 

обґрунтування основних напрямків впливу та рекомендацій удосконалення 

існуючої, а саме: 

- недосконалість внутрішньої системи управління та контролю за 

ресурсним забезпеченням в закладі охорони здоров’я з дотриманням вимог 

до їх організації; 

- відсутність індикаторів якості профілактичної роботи щодо хвороб 

системи кровообігу; 

- відсутність індикаторів якості динамічного спостереження за хворими 

на хвороби системи кровообігу із використанням фізикальних, лабораторних 

та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів 

у сфері охорони здоров’я; 

- відсутність ефективного контролю та управління за проведенням 

профілактичної роботи медичними працівниками ПМД; 



 

 

Рис. 6.1.1. Організаційно-структурна модель ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону 

 1
6
2
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-  брак знань серед медичних працівників ПМД про ЧР ХСК та 

стандарти надання медичної допомоги; 

- відсутність належної інформації внаслідок не завершення 

трансформації державної системи медичної статистики у електронну 

систему охорони здоров’я. 

Центральними елементами організаційно-структурної моделі 

ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого 

населення на рівні регіону означено:  

1) доросле населення регіону, яке потребує моніторингу та оцінювання 

стану свого здоров’я; 

2) ЗОЗ ПМД та його керівник-менеджер, який повинен організувати та 

забезпечити надання доступної, якісної медичної допомоги населенню, яке 

заключило декларації з лікарями, що працюють в ЗОЗ, який він очолює; 

3) профілактична направленість в роботі медичних працівників ЗОЗ, що 

надають ПМД населенню. 

Сьогодні профілактична медицина стає загальновизнаним стандартом, 

оскільки світовий досвід свідчить про те, що зниження поширеності ЧР серед 

населення супроводжується зниженням рівня захворюваності та смертності 

населення внаслідок ХНІЗ, серед яких провідне місце займають ХСК.  

За оцінками дослідження Всесвітнього економічного форуму і 

Гарвардського університету, відсутність адекватної системи профілактики на 

неінфекційні захворювання впродовж найближчих 20 років коштуватимуть 

глобальній економіці більш ніж 30 трильйонів доларів США, що 

еквівалентно 48% глобального ВВП, тобто при запровадженні недостатньо 

ефективних профілактичних заходів зростає кількість хронічних станів [89]. 

У системі охорони здоров'я України існували служби, які займалися 

роботою як на індивідуальному рівні (дільничний терапевт або сімейний 

лікар) так і на груповому рівні (регіональні центри здоров’я) в структурі 

суспільної охорони здоров'я [12].  
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Суттєві зміни під час реформування загальної системи охорони здоров’я 

України на всіх рівнях її надання призвели майже до знищення 

профілактичної роботи: реструктуризація регіональних центрів здоров’я, 

формальне створення в регіонах, якщо воно відбулося центрів громадського 

здоров’я, з послідуючою їх реорганізацією [54, 68, 77].  

Як наслідок, незмінними виконавцями профілактичних заходів 

залишаються медичні працівники ЗОЗ ПМД, що навіть прописано в 

специфікації надання медичних послуг за напрямом «Первинна медична 

допомога», але відсутні умови зовнішнього контролю при закупівлі 

медичних послуг за даним напрямком, тобто контроль та відповідальність 

покладається безпосередньо на сам ЗОЗ [43].  

Саме лікар ПМД має унікальну можливість коригувати ЧР у пацієнтів за 

допомогою медикаментозних і немедикаментозних втручань. Однак, за 

даними опитувань, ставлення більшості медичних працівників до 

профілактики, заходів щодо зміни способу життя на сьогодні залишається 

скептичним, а їх ефективність береться під сумнів, тому що вони вважають, 

що результати профілактики незначні та не виправдовують затрачених 

зусиль. Лікарі є недостатньо поінформованими щодо критеріїв і методів 

корекції ЧР [35]. 

Переважна більшість медичної спільноти вважає, що розробка та 

впровадження в практику методичних рекомендацій з питань профілактики 

ХСК на рівні медичних працівників ПМД сприятиме поліпшенню здоров’я 

населення України, але інші доводять, що треба змінити ментальність та 

відношення населення до свого здоров’я [17]. 

За даними нашого дослідження, описаними в розділі 3-5, було виділено 

дві групи факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, моніторинг 

яких за допомогою використання SWOT-аналізу, розділив чинники й явища 

на чотири категорії: сильні (Strengths) і слабкі (Weaknesses) сторони, 

можливості (Opportunities) та загрози (Threats) ЗОЗ, що надають ПМД 

дорослому населенню на рівні регіону, це дозволило науково обґрунтувати та 
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розробити організаційно-структурну модель ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону. 

Результати SWOT-аналізу за групами факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища закладів охорони здоров’я, що надають первинну 

медичну допомогу дорослому населенню, його сильні (Strengths) і слабкі 

(Weaknesses) сторони організаційно-структурної моделі ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо 

профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні 

регіону, можливості (Opportunities), що відкриваються при її реалізації та 

загрози (Threats), пов’язані з її здійсненням, представлено в табл. 6.1.1. 

За останні 10 років в умовах декількох змін політичної структури влади 

і уряду в Україні запроваджено стрімке реформування галузі охорони 

здоров’я. Лише завдяки тому, що протягом 2017-2020 рр. спостерігається 

відносна стабільність та політична воля на впровадження реформи в системі 

охорони здоров’я, відбулася її реалізація. З введенням в дію Закону України 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [57] 

відбулися швидкі та відносно незворотні зміни в системі організації ПМД 

(роботи ЗОЗ), було розроблено та видано низку підзаконних документів, що 

дозволило пацієнтам (його законному представнику) право обрати лікаря, 

який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання [47]. В 

країнах Європи кожен пацієнт самостійно обирає собі лікаря, укладаючи із 

ним угоду. В Нідерландах особливо важливим є територіальне розташування 

хворого – він має проживати в радіусі 15 хвилин їзди до амбулаторії у разі 

виникнення невідкладного стану, а зміна сімейного лікаря можлива не 

частіше 1 разу на 6 міс. [82], в той же час як в України не регламентовано 

територію доступності до амбулаторії та мінімальний період, на який має 

бути підписана декларація (договір) з лікарем.  
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Таблиця 6.1.1 

SWOT-аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги 

Середовище Можливості розвитку 

(Opportunities) 

Загрози (Threats) 

1 2 3 

З
о
в

н
іш

н
є
 

1.Політичні: 

1.1. Реформування галузі 

охорони здоров‘я. 

1.2. Реалізація Закону України 

«Про державні фінансові 

гарантії медичного 

обслуговування населення» 

1.Політичні: 

1.1.Часті зміни 

керівництва галузі та 

вибори до рад різних 

рівнів 

1.2. Військовий конфлікт 

на Сході країни 

2. Економічні – фінансування 

закладів охорони здоров’я, що 

надають первину медичну 

допомогу, через договори з 

НСЗУ 

 

2. Економічні: 

2.1.Затвердження 

фінансових планів 

закладів охорони здоров‘я 

власником 

2.2.Загальне погіршення 

економічного стану 

суспільства в умовах 

світової економічної 

кризи 

3.Соціальні: 

3.1. Впровадження наказу МОЗ 

України від 19.03.1018 р. № 503 

«Порядок вибору лікаря, який 

надає первинну медичну 

допомогу» 

3.2. Потужна інформаційна 

компанія реформування на 

первинному рівні. 

3.3. Реалізація на постійній 

основі проєкту «Доступні ліки» 

3. Соціальні: 

3.1.Постаріння населення 

3.2. Зростання вимог 

населення до якості 

медичної допомоги. 

3.3. Низька соціальна 

відповідальність 

населення за стан свого 

здоров’я та прихильність 

до здорового способу 

життя. 

4. Технологічні: 

4.1. Затвердження Примірного 

табеля матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони 

здоров’я та фізичних осіб – 

підприємців, які надають 

первинну медичну допомогу 

 

4. Технологічні: 

4.1. Умови ліцензування і 

стандарти акредитації не 

містять визнаних на 

міжнародному рівні вимог 

до функцій, методів і 

засобів управління якістю 

медичної допомоги. 
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Продовження таблиці 6.1.1 

1 2 3 

 4.2. Ліцензування і акредитації 

закладів охорони здоров’я  на 

постійній основі 

4.3. Введення в дію Постанови 

КМУ від 28.03.2018 № 302 

«Про затвердження Положення 

про систему безперервного 

професійного розвитку фахівців 

у сфері охорони здоров’я» 

4.4.Створення реєстрів хворих 

на окремі нозології хвороб 

системи кровообігу 

4.2. Низький освітній 

рівень медичних 

працівників, що надають 

первинну медичну 

допомогу, з питань якості 

медичної допомоги. 

4.3. Обмежена методична 

база технологій управління 

якістю. 

В
н

у
т
р

іш
н

є
 

Сильні (Strengths)  Слабкі (Weaknesses) 

1. Високий рівень кадрового 

потенціалу молодших 

спеціалістів з медичною 

освітою. 

1. Низький рівень знань 

лікарів щодо чинників 

ризику хвороб системи 

кровообігу 

 

2. Оновлення матеріально-

технічної бази та 100% 

забезпечення медичним 

обладнанням, що 

застосовується при наданні 

медичної допомоги хворим на 

хвороби системи кровообігу та 

при стратифікації ризику їх 

розвитку відповідно до 

стандартів. 

2. Низький рівень взаємодії 

зі спеціалістами 

вторинного рівня 

 

 

 

 

3. Запровадження темедичних 

консультацій. 

 

3. Недостатній рівень 

кадрового потенціалу 

лікарів в закладах охорони 

здоров’я, що надають 

первинну медичну 

допомогу населенню. 

 

4. Затвердження регіонального 

протоколу надання медичної 

допомоги хворим на хвороби 

системи кровообігу. 

4. Низький рівень знань 

населення про чинники 

ризику хвороб системи 

кровообігу. 
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Продовження таблиці 6.1.1 

1 2 3 

 5. Створення на рівні регіону 

тренінгового центру для 

медичних працівників 

первинної медичної допомоги 

при спеціалізованому закладі 

охорони здоров’я з питань 

хвороб системи кровообігу. 

5.Недовіра як лікарів, так і 

населення до консультацій 

за допомогою 

телемедичного обладнання 

6. Розробка та контроль за 

індикаторами ефективності 

якості профілактики хвороб 

системи кровообігу як по 

закладу охорони здоров’я так і 

на рівні регіону 

 

 

Сучасна система охорони здоров’я України характеризується активним 

переходом від бюджетно-страхової до ринково-страхової моделі 

функціонування. Набув розвиток приватний сектор медичних послуг, який 

вперше в історії системи охорони здоров’я України долучився до надання 

ПМД через укладання договорів з Національною службою здоров’я України 

(НСЗУ), що розглядається як можливості розвитку, але поряд з цим часті 

зміни керівництва галузі та вибори до рад різних рівнів є несприятливими 

політичними умовами впровадження реформи галузі. НСЗУ фінансується за 

рахунок податків громадян України, а витрати на медичну допомогу у нас 

одні з найнижчих в Європі [153]. Подібний механізм фінансування ПМД 

існує та працює вже понад 70 років у Великобританії - Національна служба 

охорони здоров’я (НСОЗ), яка була заснована у 1948 році з метою доступного 

медичного обслуговування для всіх – як для бідних, так і для багатих 

пацієнтів. НСОЗ Великобританії в основному фінансується за рахунок 

загального оподаткування, але порівняно з іншими країнами Західної 

Європи, Велика Британія витрачає на охорону здоров’я небагато, що 

ускладнює досягнення покращення якості медичної допомоги [42].  
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Щорічне зростання питомої ваги населення старше від працездатного 

віку відбивається на об’ємі медичної допомоги та завантаженні лікарів ПМД. 

За офіційними даними Запорізького обласного статистичного управління, 

щороку спостерігається зростання питомої ваги населення старше від 

працездатного віку, станом на 01.2019 р. вона досягла 28,3 % (дивись розділ 

3). При укладанні договору між ЗОЗ ПМД та НСЗУ на 2020 рік передбачався 

коригувальний коефіцієнт 1,232 для населення старше від працездатного 

віку. Враховуючи його постійне щорічне зростання - це є загрозою 

навантаження не тільки на лікарів у зв’язку з наявністю серед населення 

ХНІЗ, а й на бюджет, бо потребують постійного прийому ліків у якості 

вторинної профілактики, яка стала більше доступною при запровадженні 

державної програми «Доступні ліки», що реалізується в Україні з 2017 р [59]. 

Як наслідок всіх запроваджених заходів, на рівні держави зростають вимоги 

населення до ЯМД, а саме населення має низьку соціальну відповідальність 

за стан свого здоров’я та прихильність до ЗСЖ, що підтверджується 

результатами багатьох медико-соціальних досліджень, в тому числі й нашим 

[32]. Загрози для підвищення профілактичної роботи на первинному рівні 

створюють не тільки зовнішні чинники, а найбільші перешкоди для цієї 

роботи криються саме во внутрішньому середовищі, для подолання яких на 

сьогоднішній день є вагоме підґрунтя у вигляді сильних факторів 

внутрішнього середовища ЗОЗ. 

Для виконання своїх функцій та завдань МОЗ України затвердило 

перелік медичних послуг та втручань, а також лабораторних та 

інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах 

медичних послуг з надання ПМД [48]. Даний перелік мінімальний, але 

достатній для проведення всіх видів медичних послуг з надання ПМД. В 

переважній більшості країн світу він також невеликий, а у разі його 

збільшення, передбачаються додаткові втручання, які оплачуються окремо.  

Так, сімейні лікарі в Канаді, як і в Україні, отримують внесок за 

кожного пацієнта, але також їм надається заохочення, премії та спеціальні 
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платежі за надання конкретних послуг зі зміцнення здоров’я, наприклад, 

догляд за хворим з діабетом чи відмова пацієнта від куріння [116]. За 

результатами нашого дослідження показано, що проведений комплексний 

аналіз стану МТО ЗОЗ ПМД обладнанням для стратифікації та корекції ЧР на 

ХСК, дозволив своєчасно прийняти управлінське рішення та досягти 

протягом 2017-2019рр. 100% рівня забезпеченості ним, що стало сильним 

чинником внутрішнього середовища ЗОЗ. Вперше до даного переліку 

офіційно ввійшло телемедичне обладнання, про яке ми писали в розділі 4. 

Комплексним медико-соціальним дослідженням щодо стану ресурсного 

забезпечення ЗОЗ, що надають ПМД населенню Запорізької області, 

комунальної форми власності (будівлі, транспорт, медико-технічне 

обладнання, кадри) встановлено, що найвпливовішим ресурсом на якість 

профілактичних заходів серед дорослого населення є медичні кадри: лікарі та 

молодші спеціалісти з медичною освітою. Рівень укомплектованості 

лікарями протягом 2017-2019 рр. зберігається в межах статистичної похибки 

- 66,1 (59,25÷81,2) % без достовірної різниці в районах та містах Запорізької 

області, що достовірно нижче укомплектованості молодшими спеціалістами з 

медичною освітою, яка становила 82,4 (73,1÷91,8) % (р<0,05).  

Нами доведено, що медико-організаційні проблеми профілактики ХСК 

криються в недостатньому рівні знань лікарів ПМД про провідні ЧР ХСК, що 

потребує термінової корекції та удосконалення з метою ефективної 

профілактичної роботи серед населення (див. розділ 5). 

Таким чином, недосконалість формування в організаційній структурі 

підходів до раціонального використання наявних обмежених ресурсів, 

оптимальної організації надання ПМД призводять до того, що одні й ті самі 

фактори як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ не тільки 

відкривають можливості для розвитку, а й можуть стати загрозою розвитку.  

Шляхи запровадження змін зовнішнього і внутрішнього середовища 

закладів ПМД на профілактику співпадають з впровадженням аналогічних 

процесів в інших країнах світу. 
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Наказом МОЗ України від 28.09.2012 №752 «Про порядок контролю 

якості медичної допомоги» затверджені види, форми і складові контролю 

якості, визначені його організаційні структури [73]. Відповідно до положень 

наказу, потребують оновлення існуючі організаційні технології контролю 

якості та адаптації до сфери охорони здоров’я – нові технології контролю 

(внутрішній аудит, самооцінка системи якості), в зв’язку із опублікуванням 

Наказу МОЗ України від 26.01.2018 р. № 157 «Про внесення змін до деяких 

наказів Міністерства охорони здоров’я України» [51], згідно якого скасовано 

облікові форми, на підставі яких розраховувалась переважна більшість 

індикаторів якості медичної допомоги.  

Актуальність запропонованої моделі значною мірою посилюється 

необхідністю визначення загальних методичних підходів до формування 

індикаторів якості профілактичних заходів на рівні регіону, що дозволить 

використовувати отриману за оціночними даними інформацію для підтримки 

управлінських рішень з координації дій в системі і поліпшення ЯМД, 

особливо після набуття чинності Наказу МОЗ України № 1422 від 29 

грудня 2016 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 вересня 2012 року № 7512» [52]. 

В зв’язку з вищенаведеним пропонуємо для впровадження комплекс 

заходів: 

 

на рівні регіону: 

- затвердження регіональних протоколів організації надання медичної 

допомоги хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації їх 

ризику відповідно до стандартів із введенням індикаторів якості 

профілактичної роботи в закладі охорони здоров’я, що надає первинну 

медичну допомогу, в залежності від рівня профілактики (первинна, вторинна, 

третинна); 
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- затвердження методики моніторингу та оцінки індикаторів якості 

профілактичної роботи щодо хвороб системи кровообігу та для стратифікації 

їх ризику; 

- створення регіонального тренінгового центру для медичних 

працівників з питань профілактики хвороб системи кровообігу при 

спеціалізованому закладі охорони здоров’я (Центр серцево-судинних 

захворювань, кардіологічний диспансер та ін.); 

- розробка та впровадження програми цільового тренінгу для медичних 

працівників первинної медичної допомоги населенню регіону з урахуванням 

виявлених прогалин знань та недоліків в роботі. 

 

на рівні закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги: 

- затвердження локальних протоколів організації надання медичної 

допомоги хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації їх 

ризику відповідно до стандартів; 

- наказ про затвердження індикаторів якості надання медичної 

допомоги хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації їх 

ризику відповідно до стандартів в закладі охорони здоров’я як критерії 

оцінки роботи лікаря; 

- впровадження методики моніторингу та оцінки індикаторів якості 

профілактичної роботи щодо хвороб системи кровообігу та для стратифікації 

їх ризику;. 

Особливістю структурної побудови моделі стало включення до неї: 

існуючих елементів системи охорони здоров’я; їх функціональної 

оптимізації; якісно нових елементів, інтеграція яких з раніше існуючими та 

функціонально удосконаленими надала моделі, як системі, нових якостей із 

сприяння досягнення головної мети дослідження (табл. 6.1.2).  
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Таблиця 6.1.2 

Особливості організаційно-структурної моделі ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо 

профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на 

рівні регіону 

Існуючі елементи Функціонально 

удосконалені складові 

Якісно нові елементи 

1.Локальні 

протоколи з 

організації надання 

медичної допомоги 

хворим на хвороби 

системи кровообігу 

та для стратифікації 

їх ризику відповідно 

до стандартів 

1.Регіональні 

протоколи з організації 

надання медичної 

допомоги хворим на 

хвороби системи 

кровообігу та для 

стратифікації їх ризику 

відповідно до 

стандартів із введенням 

індикаторів якості 

профілактичної роботи 

в закладі охорони 

здоров’я, що надає 

первинну медичну 

допомогу в залежності 

від рівня профілактики 

(первинна, вторинна, 

третинна) 

1. Методика моніторингу 

та оцінки індикаторів 

якості профілактичної 

роботи хворим на хвороби 

системи кровообігу та для 

стратифікації їх ризику. 

2. Регіональний 

тренінговий центр для 

медичних працівників з 

питань профілактики 

хвороб системи кровообігу 

при спеціалізованому 

закладі охорони здоров’я. 

3.Наказ про затвердження 

індикаторів якості надання 

медичної допомоги хворим 

на хвороби системи 

кровообігу та для 

стратифікації їх ризику 

відповідно до стандартів в 

закладі охорони здоров’я 

як критерії оцінки роботи 

лікаря. 

 

Найважливішою складовою частиною всіх профілактичних заходів є 

ресурсне забезпечення ЗОЗ ПМД, а найціннішим ресурсом є кадри, 

теоретичні знання та практичні навички яких потребують постійного 

оновлення. Таким чином, проведення цільового тренінгу за спеціально 

розробленою програмою на підставі виявлених прогалин в знаннях медичних 
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працівників є високоефективними елементами організаційно-структурної 

моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення на рівні регіону, оцінити яку дозволить затверджена 

єдина методика моніторингу та оцінки індикаторів якості профілактичної 

роботи хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації їх ризику 

на рівні регіону. 

 

6.2. Ефективність організаційно-структурної моделі ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги 

щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого 

населення на рівні регіону 

 

Оцінка ефективності запропонованої науково обґрунтованої 

організаційно-структурної моделі ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи 

кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону і особливо її якісно 

нових складових проводилась двома шляхами: методом експертних оцінок та 

за результатами впровадження окремих елементів моделі на етапах 

виконання дослідження через критерії обраних показників, якими стали 

індикатори якості профілактичної роботи в ЗОЗ ПМД в залежності від рівня 

профілактики (первинна, вторинна, третинна). Індикатори було розроблено 

відповідно до Наказу МОЗ від 11.09.2013 р. № 795 «Про моніторинг 

клінічних індикаторів якості медичної допомоги» та клінічних настанов 

European Society of Cardiology [72, 103] (дивись табл. 6.2.1). 

Використання цієї методики на рівні регіону дозволило встановити не 

тільки якість профілактичної роботи медичних працівників ПМД, а й 

прогалини в знаннях, що лягло в основу програми проведеного тренінгу при 

спеціалізованому ЗОЗ. Під час опанування практичними навичками увагу 

приділяли цільовому використанню МТО та проведенню просвітницької 
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роботи на індивідуальному та груповому рівнях.  

Нами було опитано 224 медичних працівника за спеціально 

розробленою анкетою (Додаток В 3). У якості тренерів були головні 

позаштатні спеціалісти (експерти) Департаменту охорони здоров’я 

Запорізької обласної державної адміністрації, всі 100% мали науковий 

ступінь – кандидат медичних наук за спеціальністю та вищу кваліфікаційну 

категорію. Для порівняння оцінки результатів тренінгу медичні працівники 

були розподілені в залежності від рівня освіти – лікарі та молодші 

спеціалісти з медичною освітою, а потім лікарі в залежності від спеціальності 

– терапевти та сімейні лікарі. 

Таблиця 6.2.1 

Індикатори якості профілактичної роботи в закладах охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги 

Рівень профілактики 

Первинна Вторинна Третинна 

1 2 3 

- стратифікація ризику 

хвороб системи 

кровообігу  

- індекс маси тіла 

(зріст, вага) 

- окружність талії 

(абдомінальне 

ожиріння)  

- рівень глюкози крові 

- анкета щодо ЗСЖ  

- направлення на 

заняття в школу 

здоров’я  

- кількість осіб (нових 

випадків), в яких було 

діагностовано 

артеріальну гіпертензію; 

- кількість осіб, у яких 

досягнення цільового 

рівня артеріального 

тиску 

- моніторинг рівня 

артеріального тиску 

- моніторинг рівня 

глюкози крові 

- проведення бесіди 

щодо дотримання 

здорового способу 

життя 

- відсоток хворих на 

хвороби системи 

кровообігу, яким 

встановлена вперше 

група інвалідності 

протягом року 

- відсоток хворих на 

хвороби системи 

кровообігу, яким 

посилена група 

інвалідності протягом 

року 
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За даними опитування переважна більшість лікарів оцінила результат 

проведення тренінгу на 4 бали (згоден частково) 32,3±4,36 % та на 5 балів - 

45,2±4,54 % (дивись табл. 6.2.2), проти 32,7±4,73 % (р>0,05) та 65,3±4,81 % 

(р<0,05) молодших спеціалістів з медичною освітою, серед яких не було 

жодного респондента, який би оцінив тренінг на 1 або 2 бали, а найнижчий 

відсоток повністю згодних із очікуваннями від тренінгу було серед сімейних 

лікарів - 40,4±5,06 % проти терапевтів - 66,7±10,3 % (р<0,05). Дуже 

позитивним є результати опитування щодо відповідності програми тренінгу, 

яка на їх думку відповідає завданням професійної діяльності. 

 



 

Таблиця 6.2.2 

Оцінка якості проведення тренінгу медичними працівниками за шкалою Лайкерта, (%, на 100 опитаних) 

Твердження 
Спеціальність медичного 

працівника 

Повністю 

не згоден 

Частково 

не згоден 

Не 

визначився 

Згоден 

частково 

Згоден 

повністю 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

1 2 3 4 5 6 7 

Т
р
ен

ін
г 

в
и

п
р
ав

д
ав

 

о
ч

ік
у

в
ан

н
я
 

1 Всі разом (ІП± m) 1,9±1,93 0,9±0,66 10,3±2,09 32,4±3,21 54,5±3,41 

2 Всі лікарі разом (ІП± m) 3,5±1,71 1,7±1,22 17,4±3,53 32,3±4,36 45,2±4,54 

3 Сімейний лікар (ІП± m) 4,3±2,08 1,1±1,06 20,2±4,14 34,0±4,89 40,4±5,06 

4 Терапевт (ІП± m) 0±0,0 4,8±4,65 4,8±4,65 23,8±9,29 66,7±10,3 

5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою (ІП± m) 
0±0,0 0±0,0 2,0±1,43 32,7±4,73 65,3±4,81 

Р3-4 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

Р2-5 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

П
р
о

гр
ам

а 
тр

ен
ін

гу
 

в
ід

п
о

в
ід

ає
 з

ав
д

ан
н

я
м

 

В
аш

о
ї 

п
р

о
ф

ес
ій

н
о

ї 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 

1 Всі разом (ІП± m) 1,9±1,36 1,4±1,18 7,0±2,56 30,0±4,58 59,6±4,9 

2 Всі лікарі разом (ІП± m) 2,6±1,49 0,9±0,87 10,4±2,85 26,1±4,09 60,0±4,57 

3 Сімейний лікар (ІП± m) 3,2±1,81 0±0,0 12,8±3,44 25,5±4,50 58,5±5,08 

4 Терапевт (ІП± m) 0±0,0 4,8±4,65 0±0,0 28,6±9,86 66,7±10,3 

5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою (ІП± m) 
1,0±1,0 2,0±1,43 3,1±1,74 34,7±4,81 59,2±4,96 

Р3-4 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

Р2-5 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

  

1
7
7
 



 

Продовження таблиці 6.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Р
о
зк

р
и

тт
я
 п

р
о
гр

ам
и

 

тр
ен

ін
гу

 б
у
л
о
 п

о
в
н

и
м

 1 Всі разом (ІП± m) 0,9±0,9 0,9±0,9 8,0±2,71 28,2±4,5 62,0±4,85 

2 Всі лікарі разом (ІП± m) 1,7±1,22 1,7±1,22 10,4±2,85 27,8±4,18 58,3±4,60 

3 Сімейний лікар (ІП± m) 2,1±1,49 2,1±1,49 12,8±3,44 28,8±4,67 54,3±5,14 

4 Терапевт (ІП± m) 0±0,0 0±0,0 0±0,0 23,8±9,29 76,2±9,29 

5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою (ІП± m) 
0±0,0 0±0,0 5,1±2,22 28,6±4,56 66,3±4,77 

Р3-4 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05  >0,05 

Р2-5 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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1 Всі разом (ІП± m) 1,4±1,18 0±0,0 4,7±2,12 26,8±4,43 67,1±4,7 

2 Всі лікарі разом (ІП± m) 2,6±1,49 0±0,0 7,0±2,37 31,3±4,32 59,1±4,58 

3 Сімейний лікар (ІП± m) 3,2±1,81 0±0,0 8,5±2,88 33,0±4,85 55,3±5,13 

4 Терапевт (ІП± m) 0±0,0 0±0,0 0±0,0 23,8±9,29 76,2±9,29 

5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою (ІП± m) 
0±0,0 0±0,0 2,0±1,43 21,4±4,14 76,5±4,28 

Р3-4 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Р2-5 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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1 Всі разом (ІП±m) 1,9±1,36 2,3±1,51 6,1±2,39 34,3±4,75 55,4±4,97 

2 Всі лікарі разом (ІП±m) 3,5±1,71 3,5±1,71 7,8±2,50 35,7±4,47 49,6±4,66 

3 Сімейний лікар (ІП±m) 4,3±2,08 3,2±1,81 9,6±3,03 39,4±5,04 43,6±5,11 

4 Терапевт (ІП±m) 0±0,0 4,8±4,65 0±0,0 19,1±8,57 76,2±9,29 

5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою (ІП±m) 
0±0,0 1,2±1,01 4,1±2,0 32,7±4,73 62,2±4,9 
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Продовження таблиці 6.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

 Р3-4 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Р2-5 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 
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 1 Всі разом 1,4±1,18 1,9±1,36 6,6±2,48 34,3±4,75 55,9±4,97 

2 Всі лікарі разом 2,6±1,49 1,7±1,22 10,4±2,85 35,7±4,47 49,6±4,66 

3 Сімейний лікар 3,2±1,81 2,1±1,49 9,6±3,03 37,2±4,99 47,9±5,15 

4 Терапевт  0±0,0 0±0,0 14,3±7,64 28,6±9,86 57,1±10,8 

5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою 
0±0,0 2,0±1,43 2,0±1,43 32,7±4,74 63,3±4,87 

Р3-4 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Р2-5 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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і 1 Всі разом 1,9±1,36 2,3±1,51 8,9±2,85 35,7±4,79 51,2±5,0 

2 Всі лікарі разом 2,6±1,49 3,5±1,71 13,0±3,14 31,3±4,32 49,6±4,66 

3 Сімейний лікар 3,2±1,81 3,2±1,81 12,8±3,44 31,9±4,81 48,9±5,16 

4 Терапевт  0±0,0 4,8±4,65 14,3±7,64 28,6±9,86 52,4±10,9 

5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою 
1,0±1,0 1,0±1,0 4,1±2,0 40,8±2,0 53,1±5,04 

Р3-4 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Р2-5 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
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1 Всі разом 1,4±1,18 2,3±1,51 8,5±2,78 36,2±4,80 51,6±5,0 

2 Всі лікарі разом 2,6±1,49 2,6±1,49 13,9±3,23 35,7±4,47 45,2±4,64 

3 Сімейний лікар 3,2±1,81 3,2±1,81 12,8±3,44 39,4±5,04 41,5±5,08 

4 Терапевт  0±0,0 0±0,0 19,1±8,57 19,1±8,57 61,9±10,6 
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Продовження таблиці 6.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

 5 Молодші спеціалісти з 

медичною освітою 
0±0,0 2,0±1,42 2,0±1,42 36,7±4,87 59,2±4,96 

Р3-4 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Р2-5 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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1 Всі разом 1,9±1,36 0,5±0,68 6,6±2,48 35,2±4,78 55,9±4,97 

2 Всі лікарі разом 3,5±1,71 0,9±0,87 12,2±3,05 33,9±4,41 49,6±4,66 

3 Сімейний лікар 4,3±2,08 1,1±1,06 14,9±3,67 33,0±4,85 46,8±5,15 

4 Терапевт  0±0,0 0±0,0 0±0,0 38,1±10,6 61,9±10,6 

5 Молодші спеціалісти 

з медичною освітою 
0±0,0 0±0,0 0±0,0 36,7±4,87 63,3±4,87 

Р3-4 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

Р2-5 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 
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1 Всі разом 1,4±1,17 0,9±0,9 1,9±1,36 31,5±4,64 64,3±4,79 

2 Всі лікарі разом 2,6±1,49 0,9±0,9 2,6±1,49 32,3±4,36 61,7±4,53 

3 Сімейний лікар 3,2±1,81 1,1±1,06 3,2±1,81 31,9±4,81 60,6±5,04 

4 Терапевт  0±0,0 0±0,0 0±0,0 33,3±10,3 66,7±10,3 

5 Молодші спеціалісти 

з медичною освітою 
0±0,0 1,0±1,0 1,0±1,0 30,6±4,66 67,3±4,74 

Р3-4 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Р2-5 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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З даним твердженням погодилися 59,6±4,9 % всіх медичних працівників, 

достовірності між групами не встановлено, але найвищий відсоток встановлено 

серед лікарів терапевтів - 66,7±10,3 %. Ще вищий рівень медичних працівників 

встановлено при опитуванні щодо розкриття програми тренінгу - 62,0±4,85 % і 

знову найбільше задоволеними були лікарі терапевти - 76,2±9,29 %, що свідчить 

про брак знань у даної категорії. Аналогічна ситуація спостерігалася щодо рівня 

задоволеності якістю проведення лекційних та практичних занять під час 

тренінгу. Питома вага медичних працівників, які отримали нові теоретичні 

знання під час тренінгу щодо профілактики серцево-судинних захворювань 

склала 55,9±4,97 %, серед яких найбільше задоволеними була частка молодших 

спеціалістів з медичною освітою 63,3±4,87 %, що підтверджує необхідність 

безперервного професійного розвитку для медичних працівників. Значно 

покращили свої практичні навички щодо введення пацієнтів з ХСК в межах 

спеціальності 53,1±5,04 % молодших спеціалістів з медичною освітою, що ще 

раз підкреслює доцільність проведення тренінгу. Як наслідок, знання та 

навички, які отримали медичні працівники на тренінгу 64,3±4,79 % оцінили на 5 

та зможуть застосувати у своїй роботі. Слід зазначити, що найкращою оцінкою 

ефективності тренінгу є той факт, що 96,6 % лікарів вважають його ефективною 

формою професійного навчання для отримання нових теоретичних знань, 

підтвердженням чого є зменшення частки лікарів, які для вирішення питання з 

пацієнтом самостійно, зверталися за допомогою до медичної літератури під час 

прийому, з 16,4±3,44 % до 5,2±2,06 (р<0,05). Ефективність та доцільність 

проведення тренінгу підтверджується і тим, що після проходження тренінгу 

змінилась частота звертань за сторонньою допомогою для діагностики та 

ведення пацієнтів із ХСК. Переважна більшість лікарів до проведення тренінгу 

консультувалась з колегам ЗОЗ, де вони працюють - 53,5±4,63 %, після 

проведення тренінгу частка таких зменшилась вдвічі - 25,0±4,02 % (р<0,001). 

Достовірно в 4 рази зменшилась частка неофіційних консультацій з лікарям-

спеціалістам ІІ чи ІІІ рівня надання медичної допомоги з 44,8±4,62 % до 

11,2±2,93 % (р<0,001), але частка лікарів ПМД, які офіційно оформлювали 
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направлення до лікарів-спеціалістів, зменшилася не достовірно: з 23,3±3,92 % до 

14,7±3,28 % (р>0,05), що підтверджує ефективність як теоретичної частки 

тренінгу, так і практичної. Оцінка ефективності впровадження окремих 

елементів запропонованої моделі проводилась і за допомогою розрахунку 

вищенаведених індикаторів якості профілактичної роботи в динаміці, дані 

наведено в таблиці 6.2.3.  

Таблиця 6.2.3 

Показники індикаторів якості профілактичної роботи в закладах охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги в динаміці (на 100 викопійованих 

медичних карт амбулаторного хворого) 

Індикатор якості 
Показник 

Р 3-4 
2017 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

Первинної профілактики 

Проведено стратифікацію ризику 

ХСК, (ІП±m) % 
50,6±2,21 88,5±1,41 <0,05 

Розраховано рівень ризику, (ІП±m) 

% 
67,8±2,07 98,6±0,51 <0,01 

Запис про тютюнопалінні, (ІП±m) 30,7±2,04 72,5±1,97 <0,001 

Індекс маси тіла, (ІП±m) 47,9±2,21 52,3±2,21 <0,05 

Окружність талії, (ІП±m) 28,3±1,99 69,1±2,04 <0,001 

Рівень глюкози крові, (ІП±m) 61,5±2,15 91,6±1,23 <0,001 

Направлення на заняття в школу 

здоров’я, (ІП±m) 
0,0 28,5±2,0 <0,001 

Вторинної профілактики 

Кількість осіб (нових випадків), 

яким було вперше встановлено 

діагноз «Гіпертонічна хвороба» 

лікарями ПМД, (ІП±m) 

 

83,6±1,64 91,6±1,23 <0,05 
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Продовження таблиці 6.2.3 

1 2 3 4 

Встановлено діагноз «Гіпертонічна 

хвороба» через скринінг, (ІП±m) 
4,5±0,92 28,5±2,0 <0,001 

Моніторинг рівня артеріального 

тиску протягом 12 місяців, (ІП±m) 
78,1±1,83 97,3±0,72 <0,01 

Моніторинг рівня глюкози крові 

протягом 12 місяців, (ІП±m) 
32,6±2,07 69,0±2,16 <0,001 

Призначено медикаментозне 

лікування одразу після 

встановлення діагнозу 

«Гіпертонічна хвороба», (ІП±m) 

58,2±2,18 97,7±0,67 <0,001 

Досягнуто цільовий рівень 

артеріального тиску протягом року, 

(ІП±m) 

58,6±2,18 91,6±1,23 <0,001 

Проведення бесіди щодо 

дотримання здорового способу 

життя, (ІП±m) 

26,8±1,96 56,5±2,19 <0,001 

Кількість моніторингових візитів 

від моменту встановлення діагнозу 

протягом 12 місяців 

1,7±0,8 2,3±0,6 >0,05 

 

За отриманими нами даними за 2017 рік лікарі ПМД згідно викопіювання 

даних з первинної облікової документації найчастіше розраховують рівень 

ризику 67,8±2,07 % лікарів, але поряд з цим записи про тютюнопаління наявні у 

меншої половини оглянутих осіб (30,7±2,04 %), ІМТ розраховано у 47,9±2,21 %, 

дані про окружність талії зафіксовано лише у 28,3±1,99 %, а направлення на 

групові заняття в школу здоров’я не отримав жодний пацієнт, що можна 

пов’язати із їх відсутністю в ЗОЗ ПМД. Найкраща ситуація з вимірюванням 

рівня глюкози в крові: 61,5±2,15 % населення під час прийому було встановлено 
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рівень глюкози в крові, що можна пов’язати не тільки з профілактикою ХСК, а й 

виконанням профілактичних заходів щодо цукрового діабету.  

Після впровадження окремих елементів запропонованої моделі (тренінги, 

актуалізація шкіл здоров’я при ЗОЗ ПМД комунальної форми власності, 

розробка індикаторів якості профілактичної роботи), спостерігається достовірне 

зростання всіх індикаторів за виключенням розрахунку показника ІМТ, що 

може свідчити не тільки про брак знань лікарів ПМД, а й формальне відношення 

до своєї роботи, відсутність зацікавленості в кінцевому результаті та контролю. 

Не зважаючи на достатньо високий відсоток хворих, у яких було проведено 

стратифікацію ФР та розраховано рівень ризику лише у 4,5±0,92 % (2017 р.) та у 

28,5±2,0 % (2019 р.) діагноз «Гіпертонічна хвороба» було встановлено під час 

скринінгу, всі інші випадки переважно в зв’язку зі скаргами хворого. 

Позитивним є той факт, що спостерігається поступове недостовірне зростання 

до 91,6±1,23 % в 2019 р. на тлі достатньо високого базового рівня (83,6±1,64 %, 

2017 р.) встановлення діагнозу «Гіпертонічна хвороба» безпосередньо лікарями 

ПМД. Поряд із цим, встановлено достовірне зростання до 97,7±0,67 % (р>0,001) 

не тільки щодо призначення медикаментозного лікування одразу після 

встановлення діагнозу, але одним із ефективніших критеріїв є той факт, що 

достовірно збільшився відсоток хворих, у яких вдалося досягти цільовий рівень 

АТ протягом року: 91,6±1,23 % (2019 р.) проти 58,6±2,18 % (2017 р.) (р>0,001). 

Таким чином, результат проведеного нами зовнішнього клінічного аудиту з 

безперервним моніторингом під час проведення наукового дослідження, який 

було застосовано до профілактики ХСК на первинному рівні, довів, що 

отримання об’єктивної інформації про ресурсне забезпечення ЗОЗ дозволяє 

підвищити якість профілактичної роботи в ЗОЗ ПМД, що підтверджується 

позитивними змінами індикаторів в динаміці.  

Без затвердження регіональних протоколів організації надання медичної 

допомоги хворим на ХСК та для стратифікації їх ризику відповідно до 

стандартів із введенням індикаторів якості профілактичної роботи в ЗОЗ, що 

надає ПМД в залежності від рівня профілактики (первинна, вторинна, третинна) 
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та методики моніторингу та оцінки їх, цей результат не відомий ні лікарю, що 

безпосередньо надає допомогу пацієнтам, ні керівництву медичного закладу. 

Прогностична ефективність здійснювалась шляхом експертної оцінки 

опитування 10 досвідчених спеціалістів (дивись розділ 2).  

За результатами дослідження, найвищу оцінку експертів організаційно-

структурної моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу 

серед дорослого населення на рівні регіону отримали такі параметри як 

доцільність розробки та затвердження методики моніторингу та оцінки 

індикаторів якості профілактичної роботи медичними працівниками ПМД 

хворим на ХСК та для стратифікації їх ризику (9,8±0,38 балів) та необхідність 

створення регіонального тренінгового центру для медичних працівників 

(9,8±0,38 балів), що відповідає принципам системності в організації 

профілактичних заходів в ЗОЗ ПМД на рівні регіону (9,3±0,46 балів), а також 

комплексності запропонованих нововведень (9,2±0,4 балів) (табл. 6.2.4). 

Таблиця 6.2.4 

Результати експертних оцінок основних характеристик організаційно-

структурної моделі профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення в закладах охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги на рівні регіону 

Параметри оцінки Оцінка в балах 

1 2 

Системність в організації профілактичних заходів в 

закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги на 

рівні регіону  

9,3±0,46 

Комплексність запропонованих нововведень 9,2±0,4 

Доступність для населення 9,8±0,6 

Доцільність розробки та затвердження методики 

моніторингу та оцінки індикаторів якості профілактичної 

роботи медичними працівниками ПМД хворим на ХСК та 

для стратифікації їх ризику 

9,8±0,38 

Доцільність створення регіонального тренінгового центру 

для медичних працівників 
9,8±0,38 
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Продовження таблиці 6.2.4 

1 2 

Доцільність розробки програми цільового тренінгу для 

медичних працівників 
8,8±0,75 

 

Впровадження вищезазначених елементів моделі позитивно вплине на 

доступність ПМД для населення - 9,8±0,6 балів. Щодо доцільності розробки 

програми цільового тренінгу для медичних працівників, то згідно оцінок 

експертів дана позиція отримала найнижчий бал - 8,8±0,75, що можна пов’язати 

із загальними проблемами серед медичних працівників ПМД. 

Щодо очікуваних наслідків впровадження запропонованої організаційно-

структурної моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу 

серед дорослого населення на рівні регіону, то всі 100,0 % експертів висловили 

впевненість у тому, що підвищиться рівень теоретичних знань медичних 

працівників ПМД про профілактику ХСК (табл. 6.2.5).  

Таблиця 6.2.5 

Прогностична ефективність впровадження організаційно-структурної 

моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення на рівні регіону (на 100 опитаних) 

Показник 

Очікувані зміни показника 

Зросте 

(поліпшиться) 

Залишиться 

без змін 

Знизиться 

(погіршиться) 

1 2 3 4 

Рівень знань населення про 

здоровий спосіб життя 
90,0±9,49 10,0±9,49 - 

Рівень теоретичних знань 

медичних працівників первинної 

медичної допомоги рівня про 

профілактику хвороб системи 

кровообігу 

 

100,0±0,0 - - 
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Продовження таблиці 6.2.5 

1 2 3 4 

Рівень практичних навичок 

медичних працівників первинної 

медичної допомоги при 

використанні обладнання, що 

використовується для верифікації 

діагнозу хвороб системи 

кровообігу 

90,0±9,49 10,0±9,49 - 

Звертання за медичною 

допомогою дорослого населення 

до медичних працівників 

первинної медичної допомоги з 

профілактичною метою  

80,0±12,64 20,0±12,64 - 

Кількість осіб (нових випадків), в 

яких було діагностовано 

артеріальну гіпертензію 

80,0±12,64 20,0±12,64 - 

Кількість осіб, у яких досягнення 

цільового рівня артеріального 

тиску 

70,0±14,49 30,0±14,49 - 

Відсоток хворих на хвороби 

системи кровообігу, яким 

встановлена вперше група 

інвалідності протягом року 

10,0±9,49 50,0±15,81 40,0±15,49 

Відсоток хворих на хвороби 

системи кровообігу, яким 

посилена група інвалідності 

протягом року 

10,0±9,49 50,0±15,81 40,0±15,49 

Кількість хворих на ХСК, які 

перебувають під динамічним 

спостереженням у лікаря 

первинної медичної допомоги 

80,0±12,64 20,0±12,64 - 

Якість життя хворих на хвороби 

системи кровообігу 
30,0±14,49 70,0±14,49 - 

 

Відносно рівня практичних навичок медичних працівників ПМД при 

використанні обладнання, що використовується для стратифікації та корекції ЧР 

ХСК, то 90,0±9,49 % вважають, що підвищиться, а 10,0±9,49 % вважає, що 
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залишиться без змін. Переважна більшість експертів переконана також у 

зростанні рівня знань населення про ЗСЖ - 90,0±9,49 %, а ті самі 10,0±9,49 % 

вважають, що все залишиться без змін. В однакових пропорціях розподілились 

думки експертів щодо зростання рівня звертання за медичною допомогою 

дорослого населення до медичних працівників ПМД з профілактичною метою 

(80,0±12,64 %), як наслідок, зросте кількість осіб (нових випадків), в яких буде 

діагностовано артеріальну гіпертензію (80,0±12,64 %) та, відповідно, кількість 

хворих на ХСК, які перебувають під динамічним спостереженням у лікаря 

первинної медичної допомоги (80,0±12,64 %), а ось кількість осіб, у яких буде 

досягнуто цільовий рівня АТ зросте, але менше від тих, кому буде встановлено 

діагноз ГХ (70,0±14,49 %). Можливо в зв’язку і такою думкою експерти 

вважають, що подовжиться зростання рівня  хворих на ХСК, яким встановлена 

вперше група інвалідності протягом року, та тих кому буде посилена група 

інвалідності протягом року – по 10,0±9,49 %. Щодо якості життя хворих на 

ХСК, то 70,0±14,49 % експертів вважають, що вона залишиться без змін, і це 

відповідає дійсності, бо це дуже широке поняття з різними, а не тільки 

медичними, складовими. 

Таким чином, запропонована та науково обґрунтована організаційно-

структурна модель ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу 

серед дорослого населення на рівні регіону є доступною, створена на принципах 

комплексності і системності, орієнтована в першу чергу на головний ресурс 

закладу охорони здоров’я – медичні кадри, які надають якісну медичну 

допомогу, забезпечення якої контролюється якісно новим елементом - 

затвердження регіональних протоколів організації надання медичної допомоги 

хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації їх ризику відповідно 

до стандартів із введенням індикаторів якості профілактичної роботи в закладі 

охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу в залежності від рівня 

профілактики (первинна, вторинна, третинна), а рівень теоретичних знань та 

практичних навичок медичні працівники постійно підвищують в створеному 
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регіональному тренінговому центр. 

Реалізація моделі на практиці дозволяє покращити не тільки медико-

санітарні знання про чинники ризику ХСК, а й  показники стану здоров’я 

населення в зв’язку з ефективною профілактичною роботою. 

 

Висновки до розділу 6 

Під час комплексного дослідження виявлено низку організаційних 

недоліків існуючої системи профілактики хвороб системи кровообігу, а 

провідними є відсутність індикаторів якості профілактичної роботи; недостатній 

рівень знань у медичних працівників первинної медичної допомоги про чинники 

ризику хвороб системи кровообігу, їх стратифікацію та корекцію. 

Особливістю запропонованої організаційно-структурної моделі ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо 

профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні 

регіону стало затвердження регіональних протоколів з організації надання 

медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації 

їх ризику відповідно до стандартів із введенням індикаторів якості 

профілактичної роботи в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну 

допомогу в залежності від рівня профілактики (первинна, вторинна, третинна). 

Ні підставі проведеного SWOT-аналізу факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища закладів охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги показано, що найбільші загрози для підвищення рівня профілактичної 

роботи медичними працівниками створені во внутрішньому середовищі закладу 

охорони здоров’я, а саме в прогалинах в знаннях медичних працівників про 

чинники ризику хвороб системи кровообігу, їх стратифікацію та корекцію, для 

подолання яких доцільно проведення цільових тренінгів при регіональному 

тренінговому центрі. 

Впровадження окремих елементів запропонованої моделі позитивно 

вплинуло на рівень знань медичних працівників первинної медичної допомоги, 

як наслідок, достовірно вдвічі зменшилась кількість консультування з колегами з 
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53,5±4,63 % до 25,0±4,02 % (р<0,001), в 4 рази зменшилась частка неофіційних 

консультацій з лікарям-спеціалістам з 44,8±4,62 % до 11,2±2,93 % (р<0,001), 

кількість офіційних направлень до лікарів-спеціалістів зменшилася не 

достовірно - з 23,3±3,92 % до 14,7±3,28 % (р>0,05). Підтвердженням покращення 

якості профілактичної роботи з населенням стало достовірне зростання 

індикаторів як первинної профілактики: зростання питомою 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). 

Результати експертних оцінок дали змогу встановити, що науково 

обґрунтована модель доступна для населення (в середньому 9,8 балів за 

десятибальною шкалою оцінки експертів), доцільно розробити та затвердити 

методику моніторингу та оцінки індикаторів якості профілактичної роботи 

медичними працівниками первинної медичної допомоги хворим на хвороби 

системи кровообігу та для стратифікації їх ризику (9,8), а також необхідність 

створення регіонального тренінгового центру (9,8), робота якого на думку 100% 

експертів призведе до підвищення теоретичних знань медичних працівників 

первинної медичної допомоги рівня про профілактику хвороб системи 

кровообігу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі вирішено актуальне наукове завдання щодо впливу ресурсного 

забезпечення на профілактику хвороб системи кровообігу шляхом розробки 

організаційно-структурної моделі ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи 

кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону, яка передбачає 

затвердження методики моніторингу та оцінки індикаторів якості профілактичної 

роботи, стратифікації чинників ризику хвороб системи кровообігу та їх корекції в 

залежності від її рівня (первинна, вторинна, третинна) відповідно до 

регіональних протоколів надання медичної допомоги хворим на хвороби системи 

кровообігу, що сприятиме покращенню показників стану здоров’я населення. 

Встановлено, що найвпливовішим ресурсом є медичні кадри: лікарі та молодші 

спеціалісти з медичною освітою, що стало підставою для включення до моделі 

регіонального тренінгового центру.  

1. Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду засвідчив, що необхідність 

запровадження організаційно-структурної моделі ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону 

обумовлена значною поширеністю керованих чинників ризику, формальним 

відношенням медичних працівників до профілактичних заходів, наявність 

обмежених ресурсів. Вирішення цього питання дозволить підвищити показники 

стану популяційного здоров’я дорослого населення. 

2. Встановлено передчасну смертність населення працездатного віку 

Запорізької області чоловічої статі від хвороб системи кровообігу, рівень якої в 5 

разів перевищує аналогічний показник серед жінок. В структурі смертності 

населення працездатного віку хворобам системи кровообігу протягом останнього 

десятиріччя належить третина (33,3 %), серед яких майже 40 % припадає на 

ішемічну хворобу серця, а понад 20 % на церебро-васкулярні захворювання. 

Протягом 2008-2017 рр. на тлі меншого рівня первинної та загальної 
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захворюваності в зв’язку з хворобами системи кровообігу серед дорослого 

населення Запорізької області в порівнянні з Україною, спостерігається вдвічі 

вищий рівень первинного виходу на інвалідність, особливо серед населення 

працездатного віку в зв’язку з гіпертонічною хворобою, рівні якої в різні роки від 

1,4 раза до 2 разів перевищували аналогічний показник по Україні, що доводить 

неефективність профілактичних заходів серед дорослого населення. 

3. Показано, що 95 % будівель закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги розташованих в сільській місцевості мають зношеність 100 

%, лише 15,6 % закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів мають 

туалет в приміщенні, а 27,3 % взагалі не мають холодного водопостачання. 

Забезпеченість закладів охорони здоров’я сільської місцевості автотранспортом, 

який відповідає технічним вимогам, складає 3,2 % на тлі наявних 211 пунктів 

здоров’я, куди лікар первинної медичної допомоги повинен приїздити згідно 

графіку, відповідно до сформованої спроможної мережі для надання медичної 

допомоги населенню, що мешкає на території доступності, що свідчить про її 

недоступність. Забезпеченість медичним обладнанням, що використовується для 

профілактики хвороб системи кровообігу, станом на 2019 р. по Запорізькій 

області становить 100 %. 

4. Показано, що рівень укомплектованості лікарями первинної медичної 

допомоги Запорізької області протягом 2017-2019 рр. зберігається в межах 

статистичної похибки - 66,1 (59,25÷81,2) % в 2017 р. проти 75,0 (69,2÷82,4) % в 

2019 р., кожен третій з яких старше від працездатного віку. Дві третини лікарів 

мають досвід роботи понад 10 років, але кожен третій не має кваліфікаційної 

категорії. Укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною освітою в 

закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги Запорізький області 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. 

5. З’ясовано, що опитані лікарі, мають низький рівень знань про 

загальновідомі чинники ризику хвороб системи кровообігу: жоден не надав 100 

% правильних відповідей. Про підвищений артеріальний тиск, як чинник ризику 
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хвороб системи кровообігу, освідомлено 82±3,84 %, але лише кожен третій 

(36±4,8 %) знає його оптимальний рівень. Встановлено прогалини у знаннях 

лікарів про нормативні значення рівня глюкози крові натщесерце здорової 

людини (79±4,07 %), показника індексу маси тіла (51±5,0 %), критичні показники 

окружності талії здорової людини (13±1,9 %), кількість хвилин фізичної 

активності здорової людини протягом тижня (28±4,49 %), помірне вживання та 

стандартну дозу алкоголю (20±4,0 %), мінімальний рівень ризику куріння - 0 

цигарок за день (64±4,8 %). 

6. Встановлено, що частота використання медичного обладнання при 

стратифікації чинників ризику хвороб системи кровообігу та їх корекції серед 

дорослого населення не відповідає стандартам медичної допомоги: вимірювання 

артеріального тиску при кожному зверненні у пацієнтів із встановленим 

діагнозом гіпертонічна хвороба проводять 94,89±1,88 % сімейних лікарів та 

95,24±4,65 % терапевтів (р>0,05), окружність талії вимірює 70,07±3,91 % 

сімейних лікарів, рівень загального холестерину в крові оцінює 47,62±10,90 % 

терапевтів. 

7. Науково обґрунтовано та розроблено модель ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону, 

особливостями якої стало затвердження регіональних протоколів з організації 

надання медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу та для 

стратифікації їх ризику відповідно до стандартів із введенням індикаторів якості 

профілактичної роботи в закладах охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги в залежності від рівня профілактики (первинна, вторинна, третинна). 

8. Впровадження окремих елементів запропонованої моделі позитивно 

вплинуло на рівень профілактичної роботи медичними працівниками первинної 

медичної допомоги: зростання питомою 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), зросла частота встановлення діагнозу «Гіпертонічна хвороба» під 

час скринінгу в 6,3 раза (р>0,001), призначення медикаментозного лікування та 
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досягнення цільового рівня артеріального тиску в 1,6 раза (р>0,001). Результати 

експертних оцінок дозволяють рекомендувати модель ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення на рівні регіону для 

впровадження у практику. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Отримані результати наукового дослідження дозволяють рекомендувати:  

1. Міністерству охорони здоров’я України:  

- впровадити в практику запропоновані елементи організаційно-структурної 

моделі ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого 

населення на рівні регіону;  

- переглянути та оновити клінічні настанови щодо надання медичної 

допомоги населенню та профілактики хвороб системи кровообігу; 

- разом з НСЗУ запровадити практику стимулювання медичних працівників 

первинної медичної допомоги за проведення профілактичної роботи серед 

дорослого населення щодо запобігання хронічних неінфекційних захворювань, в 

т.ч. хвороб системи кровообігу, дотриманням здорового способу життя;  

- удосконалити систему безперервного професійного розвитку у напрямі 

профілактика хронічних неінфекційних захворювань, в т.ч. хвороб системи 

кровообігу, і комунікативних навичок для медичних працівників первинної 

медичної допомоги щодо проведення інформування населенням про здоровий 

спосіб життя (доцільність та роз’яснення). 

2. Міністерству охорони здоров’я АР Крим, регіональним органам 

охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та мм. Києва і 

Севастополя: 

- розробити та затвердити регіональні протоколи надання медичної 

допомоги хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації їх ризику 

відповідно до стандартів із введенням індикаторів якості профілактичної роботи 

в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу в залежності 

від рівня профілактики (первинна, вторинна, третинна); 

- затвердити методику моніторингу та оцінювання індикаторів якості 

профілактичної роботи медичних працівників первинної медичної допомоги 
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хворим на хвороби системи кровообігу та для стратифікації їх ризику серед 

дорослого населення; 

- створити регіональний тренінговий центр для медичних працівників 

первинної медичної допомоги регіону з метою підвищення рівня знань з питань 

профілактики хвороб системи кровообігу при спеціалізованому закладі охорони 

здоров’я; 

- впровадити на постійній основі цільові тренінги для медичних працівників 

первинної медичної допомоги з урахуванням виявлених недоліків в роботі при 

наданні медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу та при 

стратифікації їх ризику відповідно до стандартів. 

3. Керівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну 

медичну допомогу населенню, всіх форм власності: 

- затвердити локальні протоколи організації надання медичної допомоги 

хворим на хвороби системи кровообігу та стратифікації їх ризику відповідно до 

регіонального протоколу; 

- проводити моніторинг та оцінювання індикаторів якості профілактичної 

роботи медичними працівниками щодо стратифіації чинників ризику хвороб 

системи кровооьігу та їх корекції; 

- враховувати якість профілактичної роботи медичними працівниками при 

нарахуванні оплати. 

4. Закладам вищої медичної освіти: 

- забезпечити студентів базовими знаннями щодо організації профілактичної 

роботи медичними працівниками на принципах доказової медицини; 

- забезпечити участь викладачів в проведенні тренінгів на базі регіонального 

тренінгового центру (за згодою); 

- переглянути навчальні програми для лікарів та керівників закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги всіх форм власності, які удосконалюють 

професійні компетентності під час безперервного професійного розвитку та 

доповнити питаннями профілактики хронічних неінфекційних захворювань, в т.ч. 

хвороб системи кровообігу, дотриманням населенням здорового способу життя.  
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Запоріжжя. Запоріжжя: ЗДМУ; 2021. с.43-5. Доступно: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/amakpu%40ukr.net?projector=1 

  

https://www.interconf.top/documents/2021.04.11-12.pdf
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/210415_progr_conf_mok_vch.pdf
https://www.interconf.top/documents/2021.05.11-12.pdf
https://www.interconf.top/documents/2021.05.18-19.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/amakpu%40ukr.net?projector=1
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Апробація результатів дисертації 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2017» 

(Запоріжжя, травень, 12-13, 2017, форма участі- усна доповідь) 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

з міжнародною участю (до 50-річчя заснування ЗДМУ) «Сучасні аспекти 

медицини та фармації - 2018» (Запоріжжя, Квіт 18-25, Трав 30, 2018, форма 

участі- усна доповідь) 

3. XVIII міжнар. конгрес світової федерації Українських лікарських 

товариств (Львів, Жовт 01-03, 2020, форма участі- публікація тез) 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Social, legal and management 

aspects of healthcare development: problems, prospects, world experience» 

(Льорет-де-Мар, Лютий 05, 2021, форма участі- усна доповідь) 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2021» 

(Запоріжжя, Квітень15-16, 2021, форма участі- усна доповідь) 

6. VIII міжнародна науково-практична конференція «Scientific horizon in the 

context of social crises» (Токіо, Квітень 11-12, 2021, форма участі- 

публікація тез) 

7. II міжнародна науково-практична конференція «Science, Education, 

Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (Таллін, Травень 11–12, 

2021, форма участі- публікація тез) 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Правові проблеми сучасної трансформації охорони здоров’я» (Запоріжжя, 

Травень 27-28, 2021, форма участі- усна доповідь) 
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ДОДАТОК В 1 

ОПИТУВАЛЬНИК КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЩОДО ОБІЗНАНОСТІ НИМИ 

ПРО ЧИННИКИ РИЗИКУ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 

Шановний учасник анкетування! 

Просимо Вас відповісти на представлені нижче питання. Ваші відповіді допоможуть в 

оцінці стану громадського здоров’я області. 

Опитування має анонімний характер, отримані дані будуть використані тільки в 

узагальненому вигляді. Від Вашої відвертості та чесності залежать об’єктивність дослідження 

та рекомендацій, які будуть розроблені на основі аналізу результатів опитування. 

Дякуємо за розуміння та співпрацю! 

 

Я згоден/-а взяти участь у опитуванні ____________   «___»______20__ р.  

        (підпис) 

 

1. Ваш вік (повних років)_________________________________________ 

2. Ваша стать 

A. Чоловіча B. Жіноча 

3. Місце проживання:  

A. Місто обласного значення B. Населений пункт району 

C. Місто обласного 

підпорядкування 

D. Селище міського типу 

4. Чи знайомі Вам чинники ризику хвороб системи кровообігу: 

A. так B. ні 

Якщо так, виберіть, які саме: 

A. Підвищений артеріальний тиск B. Зловживання алкоголем 

C. Надлишкова вага D. Цукровий діабет 

E. Куріння F. Спадковість 

5. Оптимальний рівень  артеріального тиску  у здорової людини складає: 

A. 130/80 B. 130/85 

C. 120/70 D. 120/80 

E. 140/80 F. Ваш показник: 

6. Максимальний рівень глюкози крові натщесерце у здорової людини складає: 
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A. 6,1 ммоль/л B. 5,1 ммоль/л 

C. 7 ммоль/л D. 5,5 ммоль/л 

E. 5,8 ммоль/л F. Ваш показник: 

7. Нормальний рівень фізичної активності (помірної інтенсивності) для  здорової 

людини на тиждень складає ….  хвилин: 

A. 120 хв. B.   210 хв. 

C. 150 хв. D. 60  хв. 

E. 90хв. F. Ваш показник: 

8. Індекс маси тіла при надлишковій вазі складає вище ніж: 

A. 15 кг/м2 B. 25 кг/м2 

C. 30 кг/м2 D. 22 кг/м2 

E.   20 кг/м2 F. Ваш показник: 

9. Критичні показники окружності талії здорової людини  ( чоловіки/ жінки) 

складають: 

A. 102/88 см B. 90/80 см 

C. 100/80 см D. 105/85 см 

E. 94/80 см F. Ваш показник: 

10. Верхня межа нормального рівню холестерину крові здорової людини складає: 

A. 5,2 ммоль/л B. 6,0 ммоль/л 

C. 7 ммоль/л D. 6,2 ммоль/л 

E. 5,5 ммоль/л F. Ваш показник: 

11. Стандартна доза алкоголю (мл, горілка/сухе вино/пиво) складає: 

A. 50/200/600 B. 100/500/1000 

C. 25/100/300 D. 20/50/200. 

E. 50/200/500 F. Ваш показник: 

12. Мінімальний рівень ризику паління цигарок на день складає: 

A. 5 шт. B. 15 шт. 

C. 10 шт. D. 2 шт. 

E. 0 шт. F. Ваш показник: 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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ДОДАТОК В 2 

ОПИТУВАЛЬНИК ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ПРО ОБІЗНАНІСТЬ 

ЧИННИКІВ РИЗИКУ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 

 

Шановний учасник опитування! 

Хвороби системи кровообігу є лідируючою причиною в структурі смертності, 

інвалідності та загального тягаря хвороб. Мета даного опитувальника- визначити знання 

населення Запорізької області щодо конкретних цифр, які повинна контролювати доросла 

людина для зменшення впливу факторів ризику серцево-судинних захворювань. Обведіть один 

із варіантів відповідей, правильний на вашу думку. 

Опитування має анонімний характер, отримані дані будуть використані тільки в 

узагальненому вигляді. Від Вашої відвертості та чесності залежать об’єктивність дослідження 

та рекомендацій, які будуть розроблені на основі аналізу результатів опитування. 

Дякуємо за розуміння та співпрацю!  

 

Я згоден/ -а взяти участь у опитуванні  ____________  «__» _______ 20__ р. 

                 (підпис) 

1). Загальна частина: 

Ваш вік (повних років) А. 18-24 роки  

Б. 25-44 роки  

В.45-59 років  

Г. 60-74 роки  

Д. старше 75 років   

Стать А. Чоловік  

Б. Жінка  

В. Інша  

Склад родини 

 

А. Проживаю сам (-а).  

Б. Проживаю з батьками, чи з 

родичами. 

 

В. Проживаю у власній родині, є діти  

Г. Проживаю у власній родині, немає 

дітей 

 

Рівень доходу на 1 члена сім’ї А. Нижче прожиткового мінімуму  

Б. Прожитковий мінімум – 1853 гр.  
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В. Вище прожиткового мінімуму  

Освіта А. Середня  

Б. Середня спеціальна  

В. Незакінчена вища  

Г. Вища  

2). Опитувальник: 

№ Питання Варіанти відповідей  

1 Оцініть стан свого здоров’я А. Добрий В.Поганий 

Б.Задовільний Г. Важко сказати 

2 Чи дотримуєтесь Ви здорового 

способу життя? 
так ні 

3 Чи знайомі Вам чинники ризику 

хвороб системи кровообігу 
так ні 

4 Якщо так, виберіть, які саме: А. Підвищений 

артеріальний тиск 
Г. Куріння 

Б. Зловживання 

алкоголем 

Д. Підвищений рівень 

цукру в крові 

В. Надлишкова 

вага  
Е. Спадковість 

5 Оптимальний рівень артеріального 

тиску у здорової людини складає: 

А.130/80 В.140/85 

Б.120/70 Г.120/80 

6 Максимальний рівень глюкози крові 

натщесерце у здорової людини 

складає: 

А. 6,1 ммоль/л В.5,1 ммоль/л 

Б.7 ммоль/л Г.5,5 ммоль/л 

7 Індекс маси тіла при надлишковій вазі 

складає вище ніж: 

А.15 кг/м2 В.25 кг/м2 

Б.30 кг/м2 Г.22 кг/м2 

8 Критичні показники окружності талії 

здорової людини ( чоловіки/ жінки) 

складають: 

А.102/88 см В.90/80 см 

Б.100/80 см Г.105/85 см 

9 Нормальний рівень фізичної 

активності (помірної інтенсивності) 

для  здорової людини на тиждень 

складає ….  хвилин: 

А.120 хв. В.210 хв. 

Б.150 хв. Г.60 хв. 

10 Мінімальний рівень ризику паління А.5 шт. В.0 шт. 
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цигарок на день складає: 

 

Б.10 шт. Г.2 шт. 

11 Стандартна доза алкоголю (мл, 

горілка/сухе вино/пиво) складає: 

А.50/200/600 В.50/200/500 

Б.25/100/300 Г.20/50/200. 

12 Чи пов’язуєте Ви свій стан здоров’я зі 

спадковістю? 

так ні 

13 З чим, на Вашу думку, у вас є чи 

можуть бути проблеми, пов’язані зі 

здоров’ям? 

А. Наявність 

хронічної патології 

Г. Шкідливі звички 

Б. Відсутність або 

недостатня 

профілактика 

хвороб 

Д. Забагато стресів 

Е. Погана екологія 

В.Ожиріння Ж. Спадковість 

14 Наявність шкідливих звичок А. Паління В. Вживання 

наркотичних засобів 

Б. Надлишкове 

вживання алкоголю 

Г. Не маю шкідливих 

звичок 

15 Оцініть своє харчування відповідно до 

принципів раціонального харчування 

А. Раціональне В. Вживаю шкідливу 

їжу через брак часу 

готувати 

Б. Неправильне 

через брак коштів 

Г. Не маю уяви про 

раціональне 

харчування 

16 Ваш рівень фізичної активності А. Займання в 

спортивній або 

танцювальній 

секції 

Г. Фізична активність 

пов’язана з 

повсякденною 

роботою 

Б. Відвідування 

басейну 

Д. Активний спосіб 

життя (10000 кроків в 

день) 

В. Щоденна 

зарядка вдома  

Е. Не займаються 

спортом 

17 Виш рівень фізичної активності 

(хвилин на тиждень) 

А. 90-120 хвилин. В. 150-240 хвилин. 

Б. 120-150 хвилин. Г. Більше 240 хвилин. 

18 Чи проходили Ви профілактичні так ні 
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медогляди за останні 12 міс? 

19 Які джерела інформації Ви використо-

вуєте для поповнення власних знань 

щодо питань здорового способу 

життя? 

А. Рекомендації чи 

консультація лікаря 

Е. Поради чи 

рекомендації 

спортивного тренера 

Б. Рекомендації чи 

консультація іншого 

медичного 

працівника 

Ж. Спеціалізовані 

науково-популярні 

видання 

В. Телебачення 

спеціалізовані 

програми 

З. Поради чи 

рекомендації лідера 

думки 

Г. Преса І. YouTube 

Д. Інтернет видання К. Мобільні додатки 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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ДОДАТОК В 3 

ОПИТУВАЛЬНИК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЯМИ 

ОБЛАДНАННЯ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ  

 

Шановний учасник анкетування! 

Просимо Вас відповісти на представлені нижче питання. Ваші відповіді 

допоможуть в оцінці якості надання медичної допомоги лікарями первинної медичної 

допомоги Запорізької області. 

Опитування має анонімний характер, отримані дані будуть використані тільки в 

узагальненому вигляді. Від Вашої відвертості та чесності залежать об’єктивність 

дослідження та рекомендацій, які будуть розроблені на основі аналізу результатів 

анкетування. 

Дякуємо за розуміння та співпрацю! 

 

Я згоден/-а взяти участь у опитуванні ____________   «___»______20__ р.  

        (підпис) 

1. Загальна частина: 

Місце роботи (вписати назву) 

 

 

Посада Сімейний лікар  

Терапевт  

Ваш вік (повних років) 20-30 років  

31-45 років  

46-60 років  

понад 60 років  

Яка кількість пацієнтів, що підписали з Вами декларацію 

про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги? 

 

Яка кількість пацієнтів, що звертаються до Вас на прийом 

у день (в середньому)? 

 

Яка кількість звернень, за яким Ви здійснюєте медичне 

обслуговування, безпосередньо пов’язане з наданням 

ПМД, у місяць (в середньому)? 
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2. Спеціальна частина: 

1. Скільки часу (в середньому) Ви приділяєте одному пацієнту з чинниками ризику 

хвороб системи кровообігу на прийомі? (оберіть один варіант відповіді)  

до 10 хв.  

10-20 хв.  

більше 20 хв.  

2.Скільки часу (в середньому) Ви приділяєте одному пацієнту з встановленим діагнозом 

класу хвороб системи кровообігу на прийомі? (оберіть один варіант відповіді)   

до 10 хв.  

10-20 хв.  

більше 20 хв.  

3. Оберіть види діагностичних вимірювань, які Ви проводите у межах ПМД для груп 

пацієнтів з чинниками ризику хвороб системи кровообігу? (можливо декілька 

відповідей) 

вимірювання артеріального тиску  

оцінка загального серцево-судинного ризику за 

шкалою SCORE 

 

вимірювання індексу маси тіла  

вимірювання окружності талії  

вимірювання загального холестерину  

проведення та аналіз ЕКГ   

обстеження очного дна  

визначення рівня глюкози у крові  

інше (вкажіть, що саме)  

4. Оберіть види діагностичних вимірювань, які Ви проводите у межах ПМД для груп 

пацієнтів зі встановленим діагнозом гіпертонічна хвороба? (можливо декілька відповідей)  

вимірювання артеріального тиску  

оцінка загального серцево-судинного ризику за 

шкалою SCORE 

 

вимірювання індексу маси тіла  

вимірювання окружності талії  
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вимірювання загального холестерину  

проведення та аналіз ЕКГ   

обстеження очного дна  

визначення рівня глюкози у крові  

інше (вкажіть, що саме)  

5. Як часто Ви проводите профілактичні заходи хворим на гіпертонічну хворобу: 

 

При 

кожному 

зверненні 

1 раз на 

квартал за 

умови 

відсутності 

показань 

2 рази на 

рік  за 

умови 

відсутності 

показань 

 1 раз на рік 

за умови 

відсутності 

показань 

Розрахунок індексу маси тіла     

Моніторинг рівня артеріального 

тиску 

    

Моніторинг факторів ризику     

Контроль за виконанням, 

корекція рекомендацій та 

призначень 

    

Підтримка мотивації до 

прихильності лікування  

    

Моніторинг рівня холестерину      

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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ДОДАТОК В 4 

ОПИТУВАЛЬНИК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ 

ПРОВЕДЕНОГО ТРЕНІНГУ «ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ» 

Шановний учасник опитування! 

Просимо Вас відповісти на представлені нижче питання. Ваші відповіді допоможуть в оцінці 

якості проведення тренінгу «Профілактика серцево-судинних захворювань на первинному 

рівні» та подальшої організації тренінгів для медичних працівників. 

Опитування має анонімний характер, отримані дані будуть використані тільки в 

узагальненому вигляді. Від Вашої відвертості та чесності залежать об’єктивність 

дослідження та рекомендацій, які будуть розроблені на основі аналізу результатів 

опитування. 

Дякуємо за розуміння та співпрацю!  

 

Я згоден/ -а взяти участь у опитуванні ____________   «___» ______20__ р. 

          (підпис) 

1). Загальна частина: 

Місце роботи (вписати назву)  

Посада Сімейний лікар   

Терапевт   

Молодші спеціалісти з 

медичною освітою  

 

 

2) Спеціальна частина: 

1. Оцініть твердження за 5 бальною шкалою та оберіть один варіант відповіді 

(критерії оцінки: 5 балів – повністю згоден/-а, а 1 бал – не згоден/-а) 

№ Твердження Бали 

1 2 3 4 5 

1 Тренінг виправдав Ваші очікування 

      

2 Програма тренінгу відповідає завданням Вашої 

професійної діяльності 
     

3 Розкриття програми тренінгу було повним 
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4 Ви задоволені якістю проведення лекційних 

занять під час тренінгу      

5 Ви задоволені якістю проведення практичних 

занять під час тренінгу      

6 Ви отримали нові теоретичні знання під час 

тренінгу щодо профілактики серцево-судинних 

захворювань      

7 Вами було опрацьовано практичні навички 

щодо введення пацієнтів з ХСК в межах вимог 

Вашої спеціальності      

8 Вами було удосконалено на тренінгу практичні 

вміння щодо виявлення та динамічного 

спостереження осіб, що мають чинники ризику 

ХСК      

9 Завдяки тренінгу Ви змогли підвисити свої 

теоретичні знання та практичні навички з 

питань проведення санітарно-просвітницької 

роботи серед  населення щодо ЗСЖ      

10  Знання та навички, які отримали на тренінгу, 

Ви зможете застосувати у Вашій роботі 
     

 

2. Надайте відповідь на запитання, що представлені нижче: 

 

1. Чи отримали Ви нові теоретичні знання та практичні вміння в межах своєї 

професійної компетентності з профілактики серцево-судинних захворювань під час 

тренінгу? 

так ні 

2. Скільки робочого часу Ви витрачаєте на задачі, які потребують знань/навиків, які 

були отримані у цьому тренінгу? 

А. майже весь робочий час С. 1/3 робочого часу 

В. 1/2 робочого часу  D. задачі не пов’язані зі змістом тренінгу 

3. Ви вже використовуєте під час роботи знання та навички, що були удосконалені під 

час тренінгу? 

так ні 



 241 

4. Коли Ви змогли застосувати знання/вміння в роботі? 

А. в першу неділю після тренінгу С. поки ще не застосовував, але планую у 

майбутньому 

В. через 2-4 неділі D. я не очікую ніяких змін від застосування 

5. Якщо не змогли успішно застосувати знання/вміння, що отримали на тренінгу, то 

яка причина? 

А. зміст тренінгу не відповідає роботі С. є більш високі пріоритети  

В. немає мотивації D. мало часу після застосування, щоб 

оцінювати успішність  

6. Чи допомагають Вам отримані на тренінгу знання/навички у проведені 

просвітницької роботи під час прийому або на заняттях, якщо ви проводити, у Школі 

здоров’я? 

так ні 

7. До кого Ви звертаєтесь за допомогою у складних діагностичних випадках при 

виявлені та введені пацієнтів з серцево-судинною патологією? 

А. консультуєтесь з колегам закладу 

охорони здоров’я, де Ви працюєте 

С. консультуєтесь з лікарям-спеціалістам 

ІІ чи ІІІ рівня надання медичної допомоги 

В. вирішуєте самостійно за допомогою 

медичної літератури 

D. виписуєте направлення до лікарів-

спеціалістів 

8. Чи змінилась частота звертань за сторонньою допомогою у складних діагностичних 

випадках при виявлені та введені пацієнтів з серцево-судинною патологією або осіб, що 

мають чинники ризику НІЗ після проходження тренінгу? 

так ні 

9. Як Ви вважаєте, тренінг є ефективною формою професійного навчання для 

отримання нових  теоретичних знань медичними працівниками? 

так ні 

10. Як Ви вважаєте,  тренінг є ефективною формою професійного навчання для 

отримання та опрацювання практичних навичок ? 

так ні 

 

Дякуємо за участь в опитуванні!  
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ДОДАТОК В 5 

Карта експертної оцінки організаційно-структурної моделі профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення в закладах охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги на рівні регіону 

Запорізький державний медичний університет 

Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та 

фармацевтичного права 

Шановний експерте! 

Висловіть, будь-ласка свою думку щодо впровадження організаційно-структурної моделі 

профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення в закладах охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги на рівні регіону, особливо стосовно її якісно нових 

елементів: розробка та затвердження методики моніторингу та оцінки індикаторів якості 

профілактичної роботи медичними працівниками первинної медичної допомоги (ПМД) хворим 

на хвороби системи кровообігу (ХСК) та для стратифікації їх ризику; створення регіонального 

тренінгового центру для медичних працівників з метою підвищення рівня знань з питань 

профілактики ХСК при спеціалізованому закладі охорони здоров’я (Центр серцево-судинних 

захворювань, кардіологічний диспансер та ін.); розробка та впровадження програми цільового 

тренінгу для медичних працівників, що надають ПМД дорослому населенню регіону з 

урахуванням виявлених недоліків в роботі при наданні медичної допомоги хворим на хвороби 

системи кровообігу та при стратифікації їх ризику відповідно до стандартів на підставі 

безперервного моніторингу індикаторів якості медичної допомоги. 

Прізвище, ініціали експерта ______________________________________________________ 

Вік ___________________________________________________________________________ 

Місце роботи___________________________________________________________________ 

Посада ________________________________________________________________________ 

Стаж роботи в медицині _________________________________________________________ , 

в т.ч. по теперішній спеціальності _________________________________________________ 

Кваліфікаційна категорія_________________________________________________________ 

Науковий ступінь _______________________________________________________________ 

Вчене звання____________________________________________________________________ 
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1) Оцініть рівень досягнення завдань моделлю. Використовуйте шкалу від 

0 до 10: від 0 – не відповідає дійсності, до 10 – повна відповідність. 

Параметри оцінки Оцінка в балах 

Системність в організації профілактичних заходів в 

закладах охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги на рівні регіону  

 

Комплексність запропонованих нововведень  

Доступність для населення  

Доцільність розробки та затвердження методики 

моніторингу та оцінки індикаторів якості 

профілактичної роботи медичними працівниками 

ПМД хворим на ХСК та для стратифікації їх ризику 

 

Доцільність створення регіонального тренінгового 

центру для медичних працівників 

 

Доцільність розробки програми цільового тренінгу 

для медичних працівників 

 

Зауваження (у разі наявності вкажіть прописом) 

 

 

 

2) Чи вплине на поліпшення стану здоров’я дорослого населення регіону 

впровадження нововведень в практику і як саме? 

Показник 

Очікувані зміни показника 

Зросте 

(поліпшиться) 

Залишиться 

без змін 

Знизиться 

(погіршиться) 

Рівень знань населення про здоровий 

спосіб життя 

   

Рівень теоретичних знань медичних 

працівників первинного рівня про 

профілактику хвороб системи кровообігу 

   

Рівень практичних навичок медичних 

працівників первинного рівня при 
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використанні обладнання, що 

використовується для верифікації діагнозу 

хвороб системи кровообігу 

Звертання за медичною допомогою 

дорослого населення до медичних 

працівників первинного рівня з 

профілактичною метою  

   

Кількість осіб (нових випадків), в яких 

було діагностовано артеріальну 

гіпертензію 

   

Кількість осіб, у яких досягнення 

цільового рівня артеріального тиску 

   

Відсоток хворих на хвороби системи 

кровообігу, яким встановлена вперше 

група інвалідності протягом року 

   

Відсоток хворих на хвороби системи 

кровообігу, яким посилена група 

інвалідності протягом року 

   

Кількість хворих на ХСК, які перебувають 

під динамічним спостереженням у лікаря 

на первинному рівні 

   

Якість життя хворих на ХСК    

Інші (вкажіть які)    

 

Дата __________                                                Підпис ________________  
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