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ВСТУП
Стан здоров’я людей займає особливе місце у системі 
цінностей цивілізованої країни. Здоров’я населення 

країни відображає її соціально-економічне, екологічне, 
демографічне і санітарно-гігієнічне благополуччя, є 
одним із соціальних індикаторів суспільного прогресу, 
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РЕЗЮМЕ
Вступ: Стан здоров’я людей займає особливе місце у системі цінностей цивілізованої країни. Здоров’я населення країни відображає її соціально-економічне, 
екологічне, демографічне і санітарно-гігієнічне благополуччя, є одним із соціальних індикаторів суспільного прогресу, важливим чинником, який впливає на якість 
та ефективність трудових ресурсів.
Мета: Вивчити та проаналізувати  показники  захворюваності   населення  Закарпатської області в розрізі адміністративних територій   та поширеності серед нього хвороб.
Матеріали та методи: В ході виконання роботи було використано  статистичний та біблiосемантичний методи. Матеріалами дослідження  стали  дані галузевої 
статистичної звітності Закарпатської області за період 2015-2017 рр .
Результати: В області  зареєстрована  тенденція до  зниження показників  поширеності хвороб серед дорослого населення і показників захворюваності дитячого 
населення і поширеності хвороб серед дітей. Встановлено   підвищення показника захворюваності  дорослого населення.  Показники захворюваності населення та 
поширеності хвороб мають достовірні відмінності в розрізі адміністративних територій області.
Висновки: Показники захворюваності населення та поширеності хвороб  виступають важливим чинником при плануванні  реформи системи надання медичної 
допомоги населенню та обсягів її фінансування.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: Закарпаття, захворюваність населення, поширеність хвороб

АBSTRACT
Introduction:  The state of people’s health takes a special place in the system of values of the civilized countries. The health of the population of the country reflects it’s socio-economic, environmental, 
demographic, and sanitary-and-hygienic welfare and is one of the social indicators of society progress, an important factor that impacts the quality and efficiency of labor resources.
The aim: Study and analyze the morbidity and prevalence of disease among the population of Transcarpathian region in terms of administrative areas.  
Materials and methods: Statistical and bibliosemantic methods were applied in the course of study.  The data of branch statistical reporting of Transcarpathian region for the 
period 2015-2017 were used as materials for research.
Review: The trend towards decreasing the prevalence of diseases among adult population and morbidity indices and the prevalence of diseases among infants was registered 
in the region. The increase of morbidity index of adult population was registered. The indices of morbidity and the prevalence of diseases among population show proved 
differences in terms of administrative areas of the region.
Conclusions: The indices of morbidity and the prevalence of diseases among population work as an important factor when planning a reform in the system of providing medical 
aid to the population and the level of its financing.
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Wiad Lek 2018, 71, 5, 1051-1055

PRACA POGLĄDOWA
REVIEW ARTICLE



Василь В.  Скрип та ін.

1052

важливим чинником, який впливає на якість та ефек-
тивність трудових ресурсів [1,2]. 

Сучасний період розвитку охорони здоров’я на гло-
бальному рівні характеризується розумінням значущості 
здоров’я як незаперечної цінності, невід’ємного права 
і важливого чинника суспільно-економічного поступу 
суспільства [3]. Декларовані нові можливості для поліп-
шення здоров’я населення є основою для забезпечення 
благополуччя теперішніх і майбутніх поколінь жителів 
планети, її регіонів, окремих країн [4].  

Вивчення тенденцій захворюваності та поширеності 
хвороб серед населення є однією з важливих скла-
дових стратегічного планування медичної галузі [5] 
особливо в умовах реформування  системи надання 
медичної допомоги населенню,  яке проводиться наразі 
в Україні [6,7].

МЕТА
 Мета роботи - вивчити та проаналізувати  захворюва-
ність дорослого та дитячого населення  Закарпатської 
області в розрізі адміністративних територій   та по-
ширеності серед них хвороб.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
В ході виконання роботи було використано  статис-
тичний та біблiосемантичний методи. Матеріалами 
дослідження  стали  дані галузевої статистичної звіт-
ності Закарпатської області за період 2015-2017 рр . 

ОГЛЯД ТА ОБГОВОРЕННЯ
На початку  дослідження були вивчені та проаналізо-
вані  показники захворюваності  дорослого населення  

Закарпатської області в розрізі адміністративних те-
риторій. Отримані дані наведено в табл. I.

Аналіз наведених в табл.I даних вказує на те тенден-
цію до  підвищення показника захворюваності  дорос-
лого населення в області з його найвищим значенням в 
2016 році - 51210,6. За період дослідження  підвищення 
показника  захворюваності дорослого населення  за-
реєстровано в   9 (64,3%)  адміністративних терито-
ріях, а його зменшення в 5 (35,7%) адміністративних 
територіях.  При цьому  гранична різниця показника 
в розрізі адміністративних територій  відрізняється 
в 2,1 разу: від 34 385,4 в Мукачівському до 73 400,5 в 
Хустському  районі. 

В структурі захворюваності дорослого населення  
провідні місця займають наступні класи хвороб: 
хвороби органів дихання (35,3%),  хвороби органів 
травлення (7,3%), хвороби системи кровообігу (12,5%), 
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх 
причин (7,0%).

Наступним кроком дослідження було вивчення та 
проведення аналізу показників поширеності  хвороб 
серед дорослого населення області.  Отримані резуль-
тати представлені в табл. II.

Аналіз наведених в табл. II  даних вказую на  змен-
шення за період дослідження показника поширеності 
хвороб серед дорослого населення на 1,5% з рівнем 
в 2017 році 162785,6 на 100 тис дорослого населен-
ня.   Зменшення даного показника зареєстровано 
в10 (71,4%)  адміністративних територіях, а його 
збільшення в 4 (28,6%) адміністративних територіях. 
При цьому  гранична різниця показника в розрізі 
адміністративних територій  відрізняється в 1,3 разу: 
від 140021,8 в Ужгородському  до 185885,6 в Хустсько-
му районі.  Вище середнього показника по області 
(162785,6) зареєстровано  показник поширеності 

Таблиця I. Захворюваність  дорослого  населення Закарпатської області,  2015-2017 рр ( на 100 тис дорослого  населення).
Адміністративна територія 2015 2016 2017

Закарпатська область 49264,6 51210,6 49 625,0

Берегівський район 53531,6 55959,5 53 957,8

Великоберезнянський район 38273,2 42688,4 43 441,8

Виноградівський район 55316,1 58917,5 60 837,8

Воловецький район 51730,6 52314,4 46 168,2

Іршавський район 60682,7 59337,4 57 641,8

Міжгірський район 38269,7 44214,4 46 402,1

Мукачівський район 38363,8 36574,2 34 385,4

Перечинський район 41924,6 45000,4 42 348,8

Рахівський район 58061,2 55167,9 53 818,3

Свалявський район 39015,3 41975,4 43 205,5

Тячівський район 40201,8 43194,9 46 880,5

Ужгородський район 35932,1 39743,7 40 465,4

Хустський район 71391,8 79862,5 73 400,5

 м. Ужгород 43331,8 53226,2 43 050,5
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хвороб  серед дорослого населення в Хустському 
(185885,6), Іршавському  (177 041,8), Воловецькому 
(169978,7), Тячівському (169353,1) районах та м. 
Ужгород (176622,2).

В структурі поширеності хвороб серед  дорослого 
населення області провідні місця займають наступні 
класи хвороб: хвороби системи кровообігу (40,2%), 
хвороби органів дихання (14,0%),  хвороби органів 
травлення (10,8%), хвороби ендокринної системи роз-
лади харчування,  порушення обміну речовин (7,7%).

Далі  вивчалися та аналізувалися  показники захво-
рюваності  дитячого  населення області. Отримані дані 
наведено в табл. III.

Аналіз наведених в табл. III даних вказує на тенден-
цію до зниження показника захворюваності дитячого 
населення області. За період дослідження зареєстровано 
зниження показника захворюваності дитячого населен-
ня в 10 (71,4%)  адміністративних територіях, а його 
збільшення в 4 (28,6%) адміністративних територіях.

Гранична різниця показника захворюваності дитя-
чого населення в розрізі адміністративних територій 
відрізняється в 2,8 разу: від 498,69 в Іршавському 
районі до 1377,12 в м. Ужгород.

Вище середнього показника по області  (887,85) 
зареєстровано  показник захворюваності дитячого 
населення в Берегівському (1 223,78), Виноградів-

Таблиця II. Поширеність хвороб серед  дорослого  населення Закарпатської області,  2015-2017 рр. ( на 100 тис дорослого населення).
Адміністративна територія 2015 2016 2017

Закарпатська область 165382,8 165339,3 162 785,6

Берегівський район 167515,8 161614,2 162 114,2

Великоберезнянський район 144526,5 145950,9 146 021,4

Виноградівський район 149648,6 157071,5 160 466,1

Воловецький район 177505,4 177435,3 169 978,7

Іршавський район 178239,2 177543,7 177 041,8

Міжгірський район 131394,5 135364,3 142 192,7

Мукачівський район 157268,2 152250,7 150 210,7

Перечинський район 157823,0 156883,9 154 147,5

Рахівський район 166929,6 164787,3 162 650,4

Свалявський район 146141,4 148031,3 143 353,2

Тячівський район 162579,5 165886,5 169 353,1

Ужгородський район 153150,6 159425,6 140 021,8

Хустський район 180639,7 188661,0 185 885,6

 м. Ужгород 179322,7 189178,5 176 622,2

Таблиця III. Захворюваність  дитячого  населення Закарпатської області,  2015-2017 рр. ( на 1  тис дитячого населення)
Адміністративна територія 2015 2016 2017

Закарпатська область 980,31 938,10 887,85

Берегівський район 1172,47 1171,89 1 223,78

Великоберезнянський район 718,78 801,04 769,52

Виноградівський район 1120,15 1117,74 1 073,05

Воловецький район 1132,24 999,29 780,47

Іршавський район 671,08 589,36 498,69

Міжгірський район 995,33 999,31 877,51

Мукачівський район 1140,92 835,99 834,74

Перечинський район 910,62 912,84 859,66

Рахівський район 1006,90 990,83 1 002,74

Свалявський район 884,25 905,00 887,39

Тячівський район 668,47 660,75 629,44

Ужгородський район 899,65 1000,91 883,44

Хустський район 867,85 867,08 861,87

 м. Ужгород 1325,19 1561,97 1 377,12
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ському (1073,05), Рахівському (1 002,74) районах та м. 
Ужгород (1 377,12).

В структурі захворюваності дитячого населення  
провідні місця займають наступні класи хвороб: 
хвороби органів дихання (60,4%), хвороби органів 
травлення (6,6%),  хвороби шкіри та  підшкірної кліт-
ковини (6,0%).

Наступним кроком дослідження було вивчення та 
проведення аналізу  показників поширеності хвороб 
серед  дитячого  населення Закарпатської області. 
Отримані дані наведено в табл. YI.

Аналіз наведених в табл. VI вказує на  зменшен-
ня показника поширеності хвороб серед дитячого 
населення області  за роки дослідження на 6,6% з 
рівнем в 2017 році 1265,11  в розрахунку на тисячу  
дітей. За період дослідження зниження показника 
поширеності хвороб серед дитячого населення заре-
єстровано в 11 (78,6%) адміністративних територіях, 
а його  підвищення в 3 (21,4%) адміністративних 
територіях.

В розрізі адміністративних територій гранична 
різниця вказаного показника відрізняється в 2,2 рази: 
від 883,06 в Іршавському районі до 1923,33 в м. Ужгород.

В структурі поширеності хвороб серед  дитячого на-
селення області провідні місця займають наступні кла-
си хвороб: хвороби органів дихання (46,5%), хвороби 
ендокринної системи розлади харчування,  порушення 
обміну речовин (7,6%),  хвороби органів травлення 
(7,1%),  хвороби ока та  придаткового апарату (5,7%),  
хвороби шкіри та  підшкірної клітковини (5,4%).

ВИСНОВКИ
В області  зареєстрована  тенденція до  зниження 
показників  поширеності хвороб серед дорослого 

населення і показників захворюваності дитячого 
населення і поширеності хвороб серед дітей. Вста-
новлено   підвищення показника захворюваності  
дорослого населення.  Показники захворюваності 
населення та поширеності хвороб мають достовірні 
відмінності в розрізі адміністративних територій 
області.

Показники захворюваності населення та пошире-
ності хвороб  виступають важливим чинником при 
плануванні  реформи системи надання медичної 
допомоги населенню та обсягів її фінансування.
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Таблиця VI. Поширеність хвороб серед  дитячого  населення Закарпатської області,   2015-2017 рр. ( на 1  тис дитячого населення)
Адміністративна територія 2015 2016 2017

Закарпатська область 1355,76 1318,50 1 265,11

Берегівський район 1414,95 `1450,55 1 506,77

Великоберезнянський район 1049,53 1144,58 1 110,46

Виноградівський район 1484,64 1482,55 1 435,74

Воловецький район 1517,08 1587,12 1 393,85

Іршавський район 1058,67 967,95 883,06

Міжгірський район 1311,48 1329,12 1 223,31

Мукачівський район 1560,20 1264,25 1 263,68

Перечинський район 1205,22 1196,06 1 143,63

Рахівський район 1370,78 1329,36 1 328,16

Свалявський район 1233,00 1246,39 1 225,61

Тячівський район 982,88 966,03 944,88

Ужгородський район 1322,67 1593,42 1 300,72

Хустський район 1230,67 1275,48 1 223,39

м. Ужгород 1857,56 2072,26 1 923,33
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