
сновнѕ 
показники 
здоров`я 

населення 



сновнѕ стратегѕчнѕ завдання 
дѕяльностѕ системи охорони 

здоро`я 

береження та змѕцнення 

оптимального рѕвня здоров`я 

населення та подовження його 

активного довголѕття. 

 

ивчення впливу умов ѕ 
чинникѕвз якѕ призводять до 

позитивних ѕ негативних 

вѕдхилень у станѕ         
здоров`я окремих груп 

населення. 



• доров`я – це стан повного 
соцѕальногоз бѕологѕчного та 
психологѕчного благополуччяз 
коли функцѕі всѕх органѕв ѕ систем 
урѕвноваженѕ з навколишнѕм 
середовищемз вѕдсутнѕ якѕсь 
захворюванняз хворобливѕ стани 
та фѕзичнѕ дефекти. 

• опуляцѕйне здоров`я - 
здоров`я населення та окремих 
його груп у краінѕз областѕз регѕонѕ 



емографѕчнѕ  
гнароджуванѕстьз смертнѕстьз очѕкувана 

тривалѕсть життяд 

ахворюванѕсть 

гзагальназ ѕнфекцѕйназ госпѕтальнад 

ѕзичний розвиток 

гморфо-функцѕонального та бѕологѕчного 
розвиткуд 

Комплекс медичних показникѕвз 
що характеризують здоров`я 

населення 



Інвалѕднѕсть  
гпервинна та загальнад 

онозологѕчний стан 

гѕмунѕтетз опѕрнѕсть системз 
активнѕсть ферментѕвд 

Комплекс медичних показникѕвз 
що характеризують здоров`я 

населення 



актори ризику 

ндогеннѕ кзогеннѕ 

Керованѕ екерованѕ Керованѕ екерованѕ 

Артерѕальна 
гѕпертензѕяз 
дислѕпѕдози, 
дисменорея 

Вѕкз статьз 
спадковѕсть 

тан 
довкѕлляз 

спосѕб 
життяз хиби 
медицини 

Клѕматз 
природнѕ 

умови 



акториз що впливають на рѕвень 
здоров`я населення 

• актори ризику – це додатковий 
несприятливий вплив на органѕзмз який 
пѕдвищує ймовѕрнѕсть виникнення 
захворювання чи настання смертѕ. 
они є : 

• ндогеннѕ. 
• кзогеннѕ 
 



актори ризику 
• посѕб життя гпалѕнняз зловживання 

алкоголемз наркотикиз шкѕдливѕ умови працѕз 
поганѕ матерѕальнѕ умовид. 

• ѕологѕчнѕ фактори гвѕкз статьз спадковѕстьз 
конституцѕяд. 

• авколишнє середовище гстан повѕтряз 
водиз продуктѕв харчуванняз рѕвень радѕацѕід. 

• едичнѕ фактори глѕкувально-профѕлактичнѕ 
та санѕтарно-протиепѕдемѕчнѕ заходид. 
 



озподѕл населення за групами 
здоров`я 

доровѕ  
(0-м випадок гострих респѕраторних захворювань за рѕкд 

рактично здоровѕ 
гособи з факторами ризикуз не бѕльше н-о випадкѕв гострих 

респѕраторних захворювань за рѕкд 
ворѕ з компенсованим станом 

гособи  з хронѕчними хворобами без загостреньц п ѕ бѕльше 
випадкѕв гострих респѕраторних захворюваньд 

ворѕ з субкомпенсованим станом 
гособи з загостреннями хронѕчних хвороб протягом рокуд 

ворѕ з декомпенсованим станом 
гхронѕчнѕ хворѕ в стадѕі декомпенсацѕід 

 
 



емографѕчна ситуацѕя в краінѕ 
та сучасному свѕтѕ 

• емографѕя – наука про населенняй 
   емографѕчнѕ данѕ використовуються в 

медицинѕ для: 

• цѕнки стану здоров`я  населення. 

• ланування заходѕв з охорони здоров`я . 

• кладання науковообгрунтованих прогнозѕв ѕ 
цѕлеспрямованоі органѕзацѕі медичноі допомоги. 

• Вибору прѕоритетѕв в 

охоронѕ здоров`я населення. 

 



апрямки статистичного 
вивчення населенняй 

• арактеристика населення на 
певний час – статистика 
населенняй 

 

• арактеристика процесѕв змѕни 

чисельностѕ населення – 
динамѕка чи рух населення. 

 

госновний документ перепис населенняд 



о основних демографѕчних 
показникѕв вѕдносятьх 

• ароджуванѕстьй 
• мертнѕстьй 
• риродний прирѕстй 
• ередня очѕкувана тривалѕсть життяй 
• мертнѕсть немовлят 
енденцѕі вѕковоі структури краіни  

• Зменшення частки дѕтей 

• Зростання питомоі ваги населення старших 
вѕкових групй 
 

 



а постарѕння населення 
впливає: 

• Зменшення народжуваностѕ. 
• Збѕльшення смертностѕ. 
• Збѕльшення захворюваностѕз множиннѕ 

патологѕі. 
• Зростання економѕчного навантаження 

на працездатний вѕк. 

• рганѕзацѕю адекватноі медичноі та 
соцѕальноі допомоги людям лѕтнього 
вѕку. 



еханѕчний рух населення 
• нутрѕшня мѕграцѕя – перемѕщення груп 

населення у самѕй краінѕ. 
• овнѕшня мѕграцѕя – перемѕщення населення 

за межами краіни. 

• мѕграцѕя – виізд за межѕ краіни на постѕйне 
мѕсце проживання. 

• Імѕграцѕя – в`ізд до краіни на постѕйне 
проживання. 

 
   гмеханѕчний рух населення може сприяти перенесенню 

ѕнфекцѕйних хворобз тому його вивчають для оцѕнки 
санѕтарного стану населення.) 





риродний рух населення 

• Змѕна чисельностѕ внаслѕдок взаємодѕі  
основних демографѕчних явищй 

• оказуєз чи забезпечують ѕснуючѕ рѕвнѕ 
народжуваностѕ та смертностѕ прирѕст 
населення 





 А і і а - іа ь а я–
автономна республѕказ областьз районз мѕстоз 
районумѕстѕз селище мѕського типуз селоз 
селище. 

 дмѕнѕстративно - територѕальний устрѕй – 
подѕл територѕі держави на систему 
адмѕнѕстративних одиниць. 

 ая  а я– населенняз яке на момент 
перепису перебуває напевнѕй територѕіз 
враховуючи тимчасово проживаючих гзаумови 
іхньоі вѕдсутностѕ упостѕйному мѕсцѕ проживання 
небѕльше нѕж 12мѕсяцѕвд . 

 і ь а я–населенняз яке проживає у 
мѕських населених пунктах. ѕльське населення–
населенняз яке проживає у сѕльських населених 
пунктах. о мѕських населених пунктѕв належать 
мѕста та селища мѕського типуз до сѕльських–села ѕ 
селища. 



 а  г і ад ь і 
а я –наближене визначення 

чисельностѕ  населення на територѕі краіни або 
іі частини безпроведення перепису населенняй 
 ередньорѕчна чисельнѕсть населення – 

розрахована як середня арифметична 
чисельностѕ на початок  ѕ кѕнець 
календарного року 

  і  гскороченняд населення–рѕзниця мѕж 
кѕлькѕстю живонароджених та кѕлькѕстю померлих 

  і  гскороченняд населення на 1000 осѕб 
наявного населення – вѕдношення природного приросту 
гскороченняд населення досередньорѕчноі чисельностѕ наявного 
населення або рѕзниця мѕж загальними коефѕцѕєнтами 
народжуваностѕ та смертностѕ 

 і а і  і  гскороченняд населення – рѕзниця мѕж 
кѕлькѕстю прибулих напевну територѕю та кѕлькѕстю вибулих за іі 
межѕ 



 і а і  і  гскороченняд населення на 
1000 осѕб наявного населення –  вѕдношення 
мѕграцѕйного приросту гскороченняд населення до 
середньорѕчноі чисельностѕ наявного населення 
або рѕзниця мѕж загальними коефѕцѕєнтами 
прибуття ѕ вибуття 

 За а ь  і  гскороченняд мѕського та 
сѕльського населення – сума природного приросту 
гскороченнядз мѕграцѕйного приросту гскороченняд ѕ 
чисельност ѕнаселенняз яке змѕнило категорѕю 
мѕського на сѕльське ѕ навпаки в наслѕдок 
адмѕнѕстративно- територѕальних змѕн 

 За а ь  і  гскороченняд населенняна 1000 
осѕб наявного населення–вѕдношення загального 
приросту гскороченняд населення до середньорѕчноі 
чисельностѕ наявного населення 











ароджуванѕсть 

• ивонародження є повне вигнання чи витягнення 
продукту зачаття з органѕзму матерѕ незалежно вѕд 
термѕну вагѕтностѕз який пѕсля такого вѕдокремлення 
дихає чи виявляє ѕншѕ ознаки життяз такѕ як: серцебиттяз 
пульсацѕя пуповини чи вѕдповѕднѕ рухи довѕльноі 
мускулатури незалежно вѕд тогоз перерѕзана пуповина чи 
нѕз чи вѕдшарувалась плацента. 

мерть плоду – є смерть продукту зачаття до його 
повного вигнання чи вилучення з органѕзму матерѕ 
незалежно вѕд тривалостѕ вагѕтностѕ: на це вказує 
той фактз що пѕсля такого вѕдокремлення плѕд не 
дихає чи не виявляє ѕнших будь-яких ознак життяз 
таких як: серцебиттяз пульсацѕя пуповини чи 
вѕдповѕднѕ рухи довѕльноі мускулатури. 



сновнѕ статистичнѕ 
показники народжуваностѕ 

• агальний показник народжуваностѕ 
гчастота народжуваностѕдх 

 Число народжених живими за рѕк . 1000  

ередньорѕчна чисельнѕсть населення 

 

• пецѕальний показник народжуваностѕ: 
Число народжених живими за рѕк . 1000  

Число жѕнок у вѕцѕ мр-пф рокѕв 





Чинникиз що впливають на 
народжуванѕсть 

• Зменшення числа шлюбѕв ѕ збѕльшення числа 
розлучень. 

• Активне залучення жѕнок до суспѕльного життя. 

• Зайнятѕсть певноі частини жѕнок у 
виробництвах з небезпечними та шкѕдливими 
умовами працѕ. 

• езадовѕльний стан репродуктивного здоров`я 
жѕнок. 

• кономѕчна ситуацѕя в суспѕльствѕ. 
• ацѕональнѕ традицѕі. 

 



мертнѕсть 
• агальний показник смертностѕ: 

 

Число померлих за рѕк . 1000  

ередньорѕчна чисельнѕсть населення 

 

• пецѕальнѕ показники смертностѕ – це 
смертнѕсть за статтю гу чоловѕкѕв ѕ жѕнокдз за 
вѕкомз за причинами гвѕд окремих класѕвз груп ѕ 
нозологѕчним формам захворюваньд. 







ередня очѕкувана 
тривалѕсть життя 

• ередня очѕкувана 

тривалѕсть життя – це 
середнє число рокѕвз що 
належить прожити 
поколѕннюз яке народилося  
при умовѕз якщо протягом 
наступного життя показники 
смертностѕ будуть такими жз 
як ѕ в рокиз для яких 
виконувались розрахунки.  



ередня очѕкувана тривалѕсть життя грокѕвд 
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Захворюванѕсть населення 

• ахворюванѕсть населення – 
включає в себе показникиз якѕ 
характеризують рѕвень рѕзних 
захворювань та іх структуру серед 
усього населення або окремих його 
груп на данѕй територѕі. 



сновнѕ методи вивчення 
захворюваностѕ 

• За даними звертань по лѕкарську допомогу в 
медичнѕ закладий 

• едичних оглядѕв окремих груп населенняй 
• ро причини смертѕй 
• питування населенняй 
• пецѕальних вибѕркових дослѕдженьй 

 



инамѕка рѕвнѕв поширеностѕ та первинноі 
захворюваностѕ населення краіни за мфуу-

мффуррй гна мллл населенняд 
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Загальна захворюванѕсть 

• агальна захворюванѕсть враховує 
поширенѕсть усѕх хвороб серед усього 
населення в цѕлому та окремих 
захворювань у певних його групах на 
данѕй територѕі за результатами 
звертань. 



сновнѕ показники загальноі 
захворюваностѕ 

• ервинна захворюванѕсть – рѕвень вперше 
зареєстрованих захворювань за календарний рѕк на 
данѕй територѕіз при цьому враховуються всѕ гострѕ та 
вперше встановленѕ протягом року хронѕчнѕ 
захворювання. 

 

Кѕлькѕсть захворюваньз якѕ  

зареєстрованѕ вперше в даному роцѕ . 1000  
ередньорѕчна чисельнѕсть населення 



сновнѕ показники загальноі 
захворюваностѕ 

• агальна захворюванѕсть – рѕвень усѕх 
зареєстрованих захворювань за календарний 
рѕк: гострих ѕ хронѕчних.  

 

 
Кѕлькѕсть усѕх зареєстрованих  

протягом даного року захворювань . 1000  
ередньорѕчна чисельнѕсть населення 



сновнѕ показники загальноі 
захворюваностѕ 

• труктура первинноі та загальноі 
захворюваностѕ населення 

 

 

Кѕлькѕсть усѕх зареєстрованих протягом року захворювань 
даного класуз групиз нозологѕчноі форми . 1000  

Кѕлькѕсть усѕх зареєстрованих протягом року захворювань 



Інфекцѕйна захворюванѕсть 
оказники 
ѕнфекцѕйноі 
захворюваностѕх 

• Частота виявлених 

захворювань 
гспѕввѕдношення іх 
числа до чисельностѕ 
населення даноі 
територѕід. 

• езоннѕсть гза основу 
беруться данѕ про 
число захворювань по 
мѕсяцяхз показники 
сезонних коливань це 
спѕввѕдношення даних 
за мѕсяць до 
середньорѕчнихд. 

Частота госпѕталѕзацѕі та повнота 

охоплення нею гвѕдношення числа 
госпѕталѕзованих до чисельностѕ 
населення; до числа виявлених 
захворюваньз у вѕдсоткахд. 
Частота захворювань за вѕкомз 
статтюз професѕєю гспѕввѕдношення 
числа захворювань у вѕдповѕднѕй групѕ 
до чисельностѕ населення даноі групид. 
Число виявлених бацилоносѕів на 

1000 обстежених. 





вороби що пѕдлягають 
спецѕальному облѕку 

• Злоякѕснѕ новоутворенняй 
• сихѕчнѕ хворобий 
• Венеричнѕ хворобий 
• Активний туберкульозй 
• Важкѕ мѕкозий 







сновнѕ документи для 
реєстрацѕі 

• овѕдомлення про хворогоз якому вперше в 
життѕ встановлено дѕагноз активного 
туберкульозуз венеричноі хворобиз трихофѕтѕіз 
мѕкроспорѕіз фавусуз коростиз трахомиз 
психѕчного захворювання гф № 089/0). 

 

 

• овѕдомлення про хворогоз з уперше в життѕ 
встановленим дѕагнозом раку чи ѕншого 
злоякѕсного новоутворення гф № 089/0) 







сновнѕ показники тимчасовоі 
втрати працездатностѕ 

• оказник випадкѕв тимчасовоі 
непрацездатностѕ на 100 працюючих. 

• оказник календарних днѕв тимчасовоі 
непрацездатностѕ на 100 працюючих. 

• ередня тривалѕсть випадку тимчасовоі 
непрацездатностѕ. 

• оказник структури захворюваностѕ з 
тимчасовою втратою працездатностѕ. 



Чинникиз що впливають на рѕвень 
захворюваностѕ з тимчасовою 

втратою працездатностѕ 

• анѕтарно-гѕгѕєнѕчнѕ умови працѕй 
• рганѕзацѕя виробничих процесѕвй 
• мови побутуй 
• рганѕзацѕя та якѕсть медичного 

обслуговуванняй 
• Якѕсть лѕкарськоі експертизи 

працездатностѕй 
• клад працюючих за вѕкомз професѕєюз 

стажем роботий 





енденцѕі стану здоро`я 
населення краіни 

• Зростає первинна захворюванѕсть. 

• Зростає частота переходу гострих захворювань у 
хронѕчнѕ. 

• айбѕльш поширенѕ захворювання дихальних шляхѕвз 
ѕнфекцѕйнѕз системи кровообѕгуз нервовоі системиз 
органѕв чуття. 

• ѕдвищується частота вроджених вад ѕ спадкових 
захворювань. 

• Значно збѕльшується ѕнфекцѕйна захворюванѕстьз ѕ в 
першу чергу туберкульозз кишковѕ ѕнфекцѕіз вѕрусний 
гепатит. 

• Зростає поширенѕсть соцѕально обумовлених хворобз 
насамперед туберсульозуз І у. 

 


