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Структурні 
елементи системи 
охорони здоров’я 

Зміст структурного елемента 

Надання послуг 

Належними службами охорони здоров’я є такі служби, які забезпечують надання 
ефективних, безпечних та якісних медико-санітарних заходів особистісного та 
неособистісного характеру тим, хто їх потребує, там і тоді, коли вони необхідні, при 
мінімальних витратах ресурсів.  

Трудові ресурси 
охорони здоров’я 

Працівники охорони здоров’я, що належним чином виконують свої обов’язки, – це 
працівники, які здатні швидко реагувати, діяти справедливо та ефективно з метою 
досягнення, за можливості, найкращих результатів стосовно охорони здоров’я з урахуванням 
наявних ресурсів і обставин (тобто є достатня кількість працівників, які справедливо 
розподілені; вони компетентні, здатні швидко реагувати і продуктивно діяти).  

Інформаційна 
система охорони 
здоров’я 

Належним чином функціонуюча інформаційна система охорони здоров’я – це 
система, що забезпечує отримання, аналіз, поширення і використання надійної і 
своєчасної інформації про детермінанти здоров’я, результати функціонування системи 
охорони здоров’я та стан здоров’я.  

Лікарські засоби, 
вакцини та 
технології 

Належним чином функціонуюча система охорони здоров’я забезпечує справедливий 
доступ до основних лікарських засобів, вакцин та технологій гарантованої якості, 
безпеки, дієвості та економічної ефективності, і їх науково обґрунтоване й економічно 
ефективне використання.  

Фінансування 
систем охорони 
здоров’я 

Належна система фінансування охорони здоров’я мобілізує достатні фінансові засоби 
для охорони здоров’я з тим, щоб люди могли користуватися необхідними послугами і 
були захищені від фінансових катастроф або зубожіння, пов’язаних з оплатою цих 
послуг. Така система забезпечує фактори, що стимулюють ефективність дій постачаль-
ників послуг і користувачів.  

Лідерство і 
управління 

Під лідерством та управлінням мається на увазі забезпечення рамок стратегічної 
політики у поєднанні з ефективним контролем, створенням коаліцій, регулюванням, 
уважним ставленням до системного проектування та звітністю.  

 


Характеристика Проблема 

Інфраструктура  

1. Формальна відсутність зв’язку між кількістю закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) 
різного рівня та структурою послуг, що ними надаються, від чисельності та вікової 
структури прикріпленого населення. 
2. Відсутність чіткого поділу на служби первинної, вторинної і третинної допомоги. 
3. Недостатня кількість ЗОЗ, що надають первинну медичну допомогу. 
4. Надлишкова кількість стаціонарних ЗОЗ і лікарняних ліжок. 
5. Відсутність диференціації ЗОЗ вторинного рівня залежно від інтенсивності лікування. 
6. Надмірна спеціалізація лікарень. 
7. Нераціональна мережа та функціональне використання підрозділів швидкої допомоги. 
8. Недосконалість системи транспортних комунікацій для належного функціонування 
служб швидкої допомоги. 
9. Наявність паралельних (відомчих) медичних служб. 
10. Слабкий розвиток приватного сектору охорони здоров’я. 
11. Відсутність реальної конкуренції перш за все між державними та недержавними ЗОЗ  

Механізми 
організації 
надання та 
контролю 
безпеки і якості 
медичних 
послуг 

1. Дільнично-територіальний принцип закріплення пацієнта за лікарем первинної 
ланки при фактичній відсутності права пацієнта на його вільний вибір.  
2. Некерованість маршрутів руху пацієнтів у системі. 
3. Методична недосконалість і незавершеність розробки інструментів зовнішнього 
контролю якості (умов ліцензування медичної практики та акредитації ЗОЗ). 
4. Формальність застосування інструментів зовнішнього контролю якості. 
5. Відсутність дієвої системи управління якістю.  
6. Обмеженість участі пацієнтів і громадськості в управлінні якістю медичного 
обслуговування. 
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Показник Україна Країни ЄС 
Число закладів ПМСД на 10 000 населення 1,2 4,9 
Число лікарів ПМСД на 10 000 населення  6,3 9,4 
Кількість лікарень на 100 000 населення 6,3 3,1 
Частка сільських дільничних лікарень (СДЛ) до 25 ліжок, %  26,1/25,7  
Частка СДЛ до 50 ліжок, % 34,1/33,8  
Число ліжок на 10 000 нас. 91 55 
Рівень госпіталізації 21,9 18 
Середня тривалість лікування 12,8 9,2 
Необґрунтованість госпіталізації 30–50%  
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Характеристика Проблема 
Визначення потреб у 
кадрових ресурсах 

– Потреби в медичних кадрах визначаються, виходячи із  штатних 
нормативів, жорстко прив’язаних до показників потужності ЗОЗ 

Забезпеченість медичними 
кадрами – Загроза дефіциту медичних кадрів через відтік медичних кадрів із системи  

Справедливість розподілу 
спеціалістів за географічною 
ознакою 

– Значна нерівномірність розподілу спеціалістів між міською та сільською 
місцевостями  

Адекватність розподілу 
медичних працівників за 
спеціальностями 

– Наявність диспропорції в забезпеченості населення лікарями первинної 
ланки та вузькими спеціалістами, особливо в сільській місцевості: дефіцит 
лікарів первинної ланки та надлишкова чисельність лікарів-спеціалістів. 
– Надання первинної допомоги переважно дільничними лікарями 

Рівень кваліфікації медичних 
кадрів 

– Недостатність практичної підготовки фахівців на додипломному та 
післядипломному етапах. 
– Недосконалість системи контролю професійного рівня (атестації) 
медичного персоналу. 
– Недостатність умов та стимулів для підтримки професійного рівня в 
процесі професійної діяльності  

Рівень кваліфікації керівників 
системи охорони здоров’я 

– Відсутність дієвої системи підготовки керівних кадрів для органів і 
закладів охорони здоров’я.  
– Відсутність сучасних критеріїв для прийняття на керівні посади  
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Характеристика Проблема 

Відповідність 
потребам галузі 

1. Інформаційна система не орієнтована на задоволення інформаційних потреб управління. 
2. Низький рівень диференціації інформаційного забезпечення між рівнями управління. 
3. Низька вірогідність інформації. 
4. Відсутність епідеміологічних досліджень. 
5. Недосконалість існуючої системи індикаторів для характеристики здоров’я населення 
та функціонування системи охорони здоров’я та якості надання медичної допомоги. 
6. Відсутність зв’язку між статистичною та економічною інформацією. 

Інформатизація 1.  Низький рівень інформатизації в галузі. 
2.  Використання в системі різнорідних і не ліцензованих інформаційних програм. 

 


  
     

 
    
  



     
   
  

    
  
   




 
    
   

  
  

   
    
   
    

    
    

    
     
   
 

 
     


    
    
   
     
    
    
 

    
 





12



Характеристика Проблема 

Доступність 
лікарських 
засобів та 
виробів 
медичного 
призначення 

1. Більшість витрат на придбання лікарських засобів покривається населенням  
2. Неефективність державного регулювання та контролю за цінами на лікарські 
препарати.  
3. Система закупівель лікарських засобів без урахування реальної потреби в них 
медичних закладів, як за обсягом, так і за номенклатурою.  
4. Ціни на препарати, незважаючи на використання тендерних процедур, часто завищені.  
5. Відсутність моніторингу цін і тарифів на лікарські засоби.  
6. Ліберальний (безрецептурний) відпуск більшості ліків. 
7. Невиправдана практика заміни дешевих ліків дорогими.  

Якість 
лікарських 
засобів 

1. Відсутність сучасної системи управління якістю на всіх стадіях обігу лікарських засобів 
(виробництво, перевірка ефективності, призначення та відпуск лікарських препаратів). 
2. Недосконалість системи державної реєстрації лікарських засобів. 
3. Епізодичність контролю якості лікарських засобів.  
4. Неефективність системи фармнагляду. 
5. Відсутність прозорості у сфері призначення та споживання ліків, що призводить до 
нераціонального та надмірного їх використання.  
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Функція фінансування Проблема 

Збір коштів 

– Недостатній обсяг бюджетного фінансування (близько 3% ВВП). 
– Надмірні прямі витрати населення на потреби охорони здоров’я (близько 40% 
загальних витрат).  
– Збір коштів відбувається значною кількістю різних інститутів. 

Об’єднання коштів – Надмірна децентралізація та фрагментація фінансових потоків, у тому числі 
фінансування з державного бюджету паралельних (відомчих) систем охорони здоров’я. 

Механізми розподілу 
коштів 

– Розподіл фінансових коштів переважно за потужністю ЗОЗ. 
– Відсутність чіткого розмежування фінансових коштів між первинним та 
вторинним видами медичної допомоги.  
– Обмеженість частки фінансових коштів на потреби профілактики та первинної 
медичної допомоги. 

Закупівля медичних 
послуг 

– Діюча в Україні модель орієнтована на утримання ЗОЗ, а не на оплату наданих 
ними медичних послуг. 
– Кошторисне фінансування ЗОЗ практично виключає гнучкість у використанні 
фінансових коштів  
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Державні 
витрати на 

центральному 
рівні 14,0%

Кошти 
підприємств 

2,7%

Решта світу  
0,2%

Державні 
витрати на 

регіональному і 
місцевому 
рівнях 40,7%

Кошти 
домогосподарст

в 42,4%
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Характеристика Проблема 

Політика в сфері охорони здоров’я 

– Відсутність чітких цілей державної політики розвитку системи 
охорони здоров’я. 
– Недосконалість законодавчої на нормативно-правої бази для 
ефективного функціонування системи.  
– Відсутність чіткого розмежування повноважень у сфері охорони 
здоров’я між центральними та місцевими органами влади, місцевими 
адміністраціями та органами місцевого самоврядування. 

Оцінка результативності  
діяльності системи охорони 
здоров’я 

– Недосконалість системи моніторингу стану здоров’я та діяльності 
системи охорони здоров’я.  
– Недосконалість системи підзвітності на всіх рівнях управління. 

Участь в управлінні охороною 
здоров’я неурядових організацій та 
інших заінтересованих структур 

– Відсутність дієвої системи співробітництва з неурядовими 
організаціями та іншими заінтересованими структурами за межами 
системи охорони здоров’я 
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Рецензент: д.мед.н., проф. О. З. Децик



УДК 616.921-036.22(447.84)

А. Г. ШУЛЬГАЙ, С. С. ДНІСТРЯН, Н. Я. ПАНЧИШИН, Л. М. РОМАНЮК,
О. Н. ЛИТВИНОВА, В. Л. СМІРНОВА, Н. О. ТЕРЕНДА, Н. Є. ФЕДЧИШИН (Тернопіль)

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ ГРИПУ ТА ГОСТРИХ
РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ

ОБЛАСТІ

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського






© А. Г. Шульгай, С. С. Дністрян, Н. Я. Панчишин, Л. М. Романюк, О. Н. Литвинова, В. Л. Смірнова, Н. О. Теренда,
Н. Є. Федчишин, 2011
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Захворюваність на грип Захворюваність на ГРВІ 

Рік 
 

Захворюваність 
на 100 тис. 

нас. 

Абсолютний 
приріст 

Темп 
росту,% 
при 

змінній 
основі  

Темп 
при-
росту, 

% 

Захворюваність 
на 100 тис. 

нас. 

Абсолютни
й приріст 

Темп 
росту,
% при 
змінній 
основі 

Темп 
приросту, 

% 

1999 3 381,2 – – – 16 306,5 – – - 
2000 2 896,7 -484,5 85,67 -14,33 16 915,4 608,9 103,73 3,73 
2001 1 825,5 -1 071,2 63,01 -36,98 16 812,8 -102,6 99,40 -0,60 
2002 548,2 -1 277,3 30,03 -69,97 15 910,8 -902 94,63 -5,36 
2003 2 258,5 1 710,3 411,98 311,98 16 320,5 409,7 102,58 2,57 
2004 752,1 -1 506,4 33,30 -66,70 15 973,9 -346,6 97,87 -2,12 
2005 993,5 241,4 132,10 32,10 16 861,1 887,2 105,55 5,50  
2006 156,2 -837,3 15,72 -84,27 15 764,8 -1 096,3 93,50 -6,50 
2007 1 014,0 857,8 649,17 549,17 17 239,2 1 474,4 109,35 9,35 
2008 685,5 -328,5 67,60 -32,39 16 666,8 -572,4 96,58 -3,42 
2009 619,8 -65,7 90,42 -9,58 19 466,8 2 800 116,80 16,80 
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Захворюваність на грип Захворюваність на ГРВІ 

Рік  
 

Захворюваність 
на 100 тис. 

нас. 

Абсолют-
ний 

приріст 

Темп 
росту,% 
при 

змінній 
основі  

Темп 
приросту, 

% 

Захворю-
ваність на 

100 тис. нас. 

Абсолют-
ний 

приріст 

Темп 
росту,% 
при 

змінній 
основі  

Темп 
приросту, 

% 

1999 3 249,5 – - - 3 837,0 – - - 
2000 1 302,3 -1 947,2 40,08 -59,92 11 215,6 7 378,6 292,30 192,30 
2001 2 001,2 698,9 153,67 53,67 11 231,5 15,9 100,14 0,14 
2002 156,2 -1 845 7,80 -92,2 10 262,8 -969,5 91,38 -8,62 
2003 1 281,7  1 125,5 820,55 720,55 10 347,6 84,8 100,83 0,83 
2004 243,4 -1 038,3 18,99 -81,01 9 140,4 -1 207,2 88,33 -11,67 
2005 102,3 -141,1 42,03 -57,97 10 079,9 939,5 110,28 10,28 
2006 63,2 -39,1 61,78 -38,22 10 473,3 393,4 203,90 3,90 
2007 431,8 368,6 683,23 583,23 10 939,4 466,1 104,45 4,15 
2008 186,6 -245,2 43,21 -56,79 10 751,3 -188,1 98,28 -1,72 
2009 106,9 -79,7 57,29 42,71 15 037,4 4 286,1 139,87 39,87 
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© Л. В. Діденко, Л. А. Устінова, М. І. Хижняк, 2011

УДК 312.6:616-057.36:355.25(477)

Л. В. ДІДЕНКО, Л. А. УСТІНОВА, М. І. ХИЖНЯК (Київ)

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОГО
ЗАПАСУ НА ЕТАПІ ВСТУПУ ТА ПРОХОДЖЕННЯВІЙСЬКОВОЇ

СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
В 2001-2010 РР.

Центральна військово-лікарська комісія Міністерства Оборони України
Українська військово-медична академія Міністерства Оборони України
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Група 
здоров’я* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Середній 
багаторічний 
показник 

І 88,96 85,58 84,97 85,16 77,40 91,29 80,25 85,23 90,40 95,26 86,45±0,38 
ІІ 8,78 10,66 12,26 10,13 18,20 5,40 10,32 13,88 6,05 3,32 9,90±0,33 
ІІІ 2,25 3,75 2,78 4,71 4,39 3,31 9,43 0,89 3,56 1,43 3,65±0,21 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Примітка: І –  здоровий, ІІ – практично здоровий, ІІІ – потребує систематичного нагляду.
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Оцінка 
фізичного 
розвитку 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Середній 
багаторіч-

ний 
показник 

Добрий 75,82 76,17 65,77 81,86 72,86 84,15 74,57 71,30 84,55 71,26 75,83±0,48 
Середній 23,77 23,47 33,85 17,56 26,11 15,18 24,27 20,46 15,37 27,17 22,72±0,47 
Недостатній 0,41 0,36 0,37 0,58 1,02 0,68 1,15 8,24 0,08 1,57 1,45±0,13 
Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
    


 
       




   
      

    
     

   

   



   
      
    
 
      
        





Група  
здоров’я* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Середній 
багаторічний 
показник 

І 69,40 72,63 73,55 66,17 69,59 62,34 63,74 62,59 41,86 59,55 64,14±0,22 
ІІ 16,66 16,11 15,61 20,68 20,37 24,91 23,45 21,57 14,21 25,48 19,91±0,18 
ІІІ 13,95 11,26 10,84 13,15 10,03 12,74 12,82 15,84 43,93 14,97 15,95±0,17 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Примітка: І – здоровий, ІІ – практично здоровий, ІІІ – потребує систематичного нагляду.
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Рецензент: к.мед.н. Н.В. Медведовська

© І.  М. Карпінець, 2011

УДК: 616-058+616-084+613.816

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ХВОРИХ
НА АЛКОГОЛІЗМ

І.  М. КАРПІНЕЦЬ (Івано-Франківськ)

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
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УДК 616.62-003.7-08.849.11]-08.838

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ
ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ

ЛІТОТРИПСІЇ В УМОВАХ КУРОРТУ ГУСЯТИН

О. Л.  КОВАЛЬЧУК, А. І. МИСАК,  В. В. ТВЕРДОХЛІБ, Т. Б. КОРИЛЬЧУК,
С. О. НЕСТЕРУК (Тернопіль)

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
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УДК : 616.314.17.-008.1-057:618.94

СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПРАЦІВНИКІВ,
ЗАЙНЯТИХ У ВИРОБНИЦТВІ ТОВАРІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ

 В. Є. ПУДЯК (Тернопіль)

ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
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Основна група n = 273 Контрольна група n = 133 Догляд за 
порожниною рота абс. число % P абс.число % 
регулярний 35 12,82 ±2,02 < 0, 001 38 28,57±3,91 
нерегулярний 144 52,74± 3,02 < 0.01 71 53,88 ±4,32 
відсутній 96 35,16±2,89 <0,05 24 18, 04±3,33 
 




Основна група  n = 273 Контрольна група n = 133 Індекс Федорова-
Володкіної абс. число % P абс. число % 

1,1 – 1,5 34 12,45 ±1,99 < 0. 001 31 23,31 ±3,67 
1,6 – 2,0 38 13,92 ±2,09 < 0,05 43 32,33 ±4,06 
2,1 – 2,5 46 16,84 ±2,26 < 0,01 39 29,32 ±3,95 
2,6 – 3,4 79 28,94 ±2,74 < 0,05 12 9,02 ± 2,48 
3,5 – 5,0 76 27,83 ±2,71 < 0,001 8 6,02 ± 2,06 
 
     

    
   

   





Працівники ВПХ n = 273 Контрольна група n = 133 
Вік у роках 

обстежено ГІ Обстежено ГІ Р 
20-25 51 2,14 ± 0,05 31 1,57 ± 0,08 < 0,001 
26-35 66 2,67 ± 0,06 30 2,04 ± 0,12 < 0,01 
36-45 82 2,78 ± 0,06 27 2,08 ± 0,13 < 0,001 
46-55 74 3,06 ± 0,08 45 2,47 ± 0,13 < 0,001 
разом 273 2,66 ± 0,06 133 1,97 ± 0,12 < 0,001 
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Основна група n = 273 Контрольна група n = 133 
Стаж у роках Кількість 

обстежених ГІ Кількість 
обстежених ГІ Р 

До 1 року 27 1,98 ± 0,62 21 1,53 ± 0,83 < 0,001 
1 - 5 40 2,34 ± 0,63 32 1,87 ± 1,02 <0,01 
6 – 10 64 2,89 ± 0,71 34 2,14 ± 1,07 < 0,001 
11 -15 68 3,81 ± 0,73 21 2,53 ± 1,16 < 0,001 
понад 15 74 2,98 ± 0,71 25 2, 61 ±1,31 < 0,001 
разом 273 2,80 ± 0,71 133 2,13 ± 1,08 < 0,001 
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УДК 614.1(477)

О. М. ГОЛЯЧЕНКО (Тернопіль)

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського






 

     


    

    




 
Область 

 

Чисельність людності 
України 

 на 1 січня 1992 

Чисельність людності 
України   

на 1 січня 2011 

Вимерло 
людей 

% до 
початкового 

рівня 
Автономна республіка 
Крим з м. Севастополь 

2567,8 2333,6 234,2 9,3 

Вінницька 1896,6 1634,1 262,5 13,8 
Волинська 1069,9 1034,4 35,5 3,3 
Дніпропетровська 3907,2 3333,2 574,0 14,7 
Донецька 5332,0 4420,1 911,9 17,1 
Житомирська 1495,9 1279,8 216,1 14,4 
Закарпатська 1264,9 1244,5 20,4 1,6 
Запорізька 2100,7 1800,5 300,2 14,3 
Івано-Франківська 1441,2 1377,0 64,2 4,5 
Київська 1932,0 1711,9 220,1 11,4 
Кіровоградська 1236,2 1003,6 232,6 18,8 
Луганська 2871,7 2286,7 585,0 20,4 
Львівська 2751,0 2526,4 224,6 8,2 
Миколаївська 1348,5 1182,6 165,9 12,3 
Одеська 2616,1 2377,6 238,5 9,1 
Полтавська 1758,5 1479,9 278,6 15,8 
Рівненська 1176,2 1151,5 24,7 2,1 
Сумська 1425,5 1159,3 266,2 18,7 
Тернопільська 1172,2 1080,9 91,3 7,8 
Харківська 3168,3 2739,4 428,9 13,5 
Херсонська 1267,0 1086,8 180,2 14,2 
Хмельницька 1515,9 1323,8 192,1 12,7 
Черкаська 1527,6 1281,8 245,8 16,1 
Чернівецька 943,3 901,2 42,1 4,5 
Чернігівська 1394,9 1089,7 305,2 21,9 
м. Київ 2620,8 2757,9 +137,1 +5,2 
Україна 51801,9 45598,2 6203,7 12,0 
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1980 – 1989 рр. 1991 – 2010 рр. 

Історичні регіони України 
Наскільки 

більше вимерло 
людей 

 у порівнянні з 
народженими 

Їх частка по 
відношенню до 
пересічної 

кількості сільської 
людності 

Наскільки більше 
вимерло людей у 
порівнянні з 
народженими 

Їх частка по 
відношенню до 
пересічної 

кількості сільської 
людності 

Чернігівська,  Сумська, 
Полтавська, Харківська області – 
колишня лівобережна                                            
Гетьманщина: майже 3,5 ст. в 
складі Російської імперії – СРСР 

-173724 - 6,2 -631800 -24,7 

Вінницька, Житомирська, 
Хмельницька обл. - колишня 
правобережна Гетьманщина: 
майже 2 ст. в складі Російської 
імперії – СРСР 

-113540 - 4,0 -502700 -20,3 

Дніпропетровська, Запорізька, 
Кіровоградська, Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, 
Донецька, Луганська обл. – 
колишні Землі Війська 
Запорізького – менше 2 ст. в 
складі Російської імперії – СРСР 

-24297 - 0,54 -659800 -15,1 

Тернопільська, Львівська, Івано-
Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська обл. – колишня 
Галичина, Буковина, Закарпаття: 
півстоліття в складі імперії СРСР                          

+144971 +3,6 -164800 -4,3 

 

Примітка: не включені Київська і Черкаська області, частини яких входили до різних регіонів та Рівненська і
Волинська, що на певний період не входили до складу імперії.
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Показник зв'язку між 
вимиранням людей і 
Частотою смертельних 
отруєнь алкоголем  
Частотою розлучень 
Частотою абортів 
Забезпеченістю лікарями                                                                   

  
  

0,82 
 
0,76 
  0,63 
-0,41 
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Адміністративні  
території 

Скільки людей орієнтовно 
 вимре до 2020 р. (тис) 

Орієнтовне число людності 
 в 2020 р. (тис.) 

Україна  43593,2 
Автономна Республіка Крим 70,0 2263,6 
Вінницька 90,0 1544,1 
Волинська +4,0 1038,4 
Дніпропетровська 190,0 3143,2 
Донецька 323,0 4097,1 
Житомирська 70,0 1209,8 
Закарпатська +34,0 1278,5 
Запорізька 104,0 1696,5 
Івано-Франківська 12,0 1365,0 
Київська 86,0 1625,9 
Кіровоградська 70,0 933,6 
Луганська 178,0 2108,7 
Львівська 40,0 2486,4 
Миколаївська 59,0 1123,6 
Одеська 74,0 2303,6 
Полтавська 118,0 1361,9 
Рівненська +21,0 1172,5 
Сумська 97,0 1062,3 
Тернопільська 38,0 1042,9 
Харківська 156,0 2583,4 
Херсонська 51,0 1035,8 
Хмельницька 65,0 1258,8 
Черкаська 92,0 1189,8 
Чернівецька 7,0 894,2 
Чернігівська 114,0 975,7 
м. Київ +33,0 2790,9 
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УДК 616.3:314.4(477)

Л. А. ЧЕПЕЛЕВСЬКА, О. М. ОРДА (Київ)

РОЛЬ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ У СТРУКТУРІ ПРИЧИН
СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”
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Рік 
Регіон 

2005 2006 2007 2008 2009 
2009 р. у % до 

2005 р. 
УКРАЇНА 67,3 64,6 72,2 76,4 76,7 114,0 
АР Крим 56,9 53,6 63,8 65,0 65,1 114,4 
Вінницька 52,4 52,5 59,2 60,0 60,4 115,3 
Волинська 75,5 75,9 87,6 86,1 86,1 114,0 
Дніпропетровська 98,9 94,4 107,6 111,1 111,8 113,0 
Донецька 85,6 81,6 94,8 102,4 103,2 120,6 
Житомирська 63,3 61,4 67,3 68,3 68,8 108,7 
Закарпатська 84,8 74,4 80,4 84,7 84,7 99,9 
Запорізька 48,1 52,3 51,1 56,7 57,0 118,5 
Івано-Франківська 42,6 45,8 50,3 55,0 55,1 129,3 
Київська 74,9 69,0 81,0 85,5 85,9 114,7 
Кіровоградська 53,3 50,6 56,7 60,4 61,0 114,4 
Луганська 99,2 95,8 103,6 116,2 117,3 118,2 
Львівська 42,7 45,1 50,1 54,8 54,9 128,6 
Миколаївська 81,0 78,5 88,1 85,8 86,3 106,5 
Одеська 84,2 78,1 87,5 85,3 85,4 101,4 
Полтавська 62,9 54,1 60,2 65,9 66,5 105,7 
Рівненська 47,4 43,4 50,5 56,8 56,8 119,8 
Сумська 58,2 55,1 57,9 65,3 66,0 113,4 
Тернопільська 48,2 39,8 48,4 50,2 50,5 104,8 
Харківська 56,0 52,0 59,4 64,5 64,9 115,9 
Херсонська 57,1 58,9 63,8 65,2 65,6 114,9 
Хмельницька 71,3 64,1 67,2 71,6 72,1 101,1 
Черкаська 75,2 68,7 77,1 82,8 83,5 111,0 
Чернівецька 35,4 34,8 36,3 39,2 39,2 110,7 
Чернігівська 54,6 52,2 56,9 62,0 62,8 115,0 
м. Київ 52,5 57,6 62,6 63,9 63,4 120,8 
м. Севастополь 66,5 72,0 75,7 93,2 93,0 139,8 
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Чоловіки Жінки 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 94,0 107,0 113,8 44,3 50,8 114,7 
АР Крим 74,2 84,0 113,2 42,2 49,1 116,3 
Вінницька 79,1 92,0 116,3 30,0 33,8 112,7 
Волинська 112,6 128,5 114,1 42,6 48,7 114,3 
Дніпропетровська 141,2 155,5 110,1 63,1 75,1 119,0 
Донецька 121,9 147,6 121,1 55,0 66,4 120,7 
Житомирська 91,2 97,5 106,9 39,3 44,1 112,2 
Закарпатська 104,5 108,2 103,5 66,7 63,1 94,6 
Запорізька 63,2 79,9 126,4 35,3 37,8 107,1 
Івано-Франківська 59,9 78,6 131,2 27,1 34,2 126,2 
Київська 106,9 123,2 115,2 47,3 54,0 114,2 
Кіровоградська 71,0 80,6 113,5 38,3 44,6 116,4 
Луганська 139,8 162,6 116,3 64,9 79,3 122,2 
Львівська 62,0 82,1 132,4 25,4 30,5 120,1 
Миколаївська 115,0 112,0 97,4 51,7 64,3 124,4 
Одеська 105,0 102,2 97,3 66,0 70,7 107,1 
Полтавська 93,1 94,1 101,1 37,4 43,2 115,5 
Рівненська 66,0 84,2 127,6 30,6 32,1 104,9 
Сумська 85,5 99,1 115,9 35,3 38,3 108,5 
Тернопільська 75,5 83,0 109,9 24,6 22,3 90,6 
Харківська 80,2 90,7 113,1 35,6 42,9 120,5 
Херсонська 75,6 84,1 111,2 41,1 49,6 120,7 
Хмельницька 99,3 107,5 108,3 47,2 41,7 88,3 
Черкаська 108,2 122,7 113,4 47,6 50,7 106,5 
Чернівецька 50,0 57,6 115,2 22,5 22,9 101,8 
Чернігівська 82,5 93,8 113,7 31,4 37,2 118,5 
м. Київ 69,0 83,1 120,4 38,1 46,4 121,8 
м. Севастополь 83,2 121,3 145,8 52,5 69,4 132,2 
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Міське населення  Сільське населення 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 70,1 78,7 112,3 61,3 72,5 118,3 
АР Крим 63,5 67,5 106,3 45,7 61,0 133,5 
Вінницька 52,8 55,2 104,5 52,1 65,4 125,5 
Волинська 80,3 86,4 107,6 70,6 85,8 121,5 
Дніпропетровська 98,4 110,5 112,3 101,7 118,6 116,6 
Донецька 86,9 103,2 118,8 73,4 103,5 141,0 
Житомирська 64,4 67,7 105,1 61,9 70,2 113,4 
Закарпатська 101,7 108,1 106,3 74,9 71,0 94,8 
Запорізька 50,8 59,1 116,3 39,5 50,3 127,3 
Івано-Франківська 46,9 55,3 117,9 39,4 54,9 139,3 
Київська 70,8 75,2 106,2 80,8 102,3 126,6 
Кіровоградська 55,8 63,5 113,8 49,3 57,1 115,8 
Луганська 101,7 120,0 118,0 83,3 100,1 120,2 
Львівська 49,7 61,1 122,9 32,2 45,6 141,6 
Миколаївська 81,0 82,2 101,5 81,1 94,8 116,9 
Одеська 84,4 79,4 94,1 83,9 97,1 115,7 
Полтавська 58,6 63,7 108,7 69,3 70,7 102,0 
Рівненська 53,3 58,1 109,0 42,1 55,6 132,1 
Сумська 57,8 61,7 106,0 59,1 74,5 126,1 
Тернопільська 51,9 47,1 90,7 45,4 53,1 117,0 
Харківська 55,8 63,8 114,3 57,0 69,0 121,0 
Херсонська 59,6 69,3 116,3 53,3 59,8 112,2 
Хмельницька 57,3 60,9 106,3 86,6 85,2 98,4 
Черкаська 67,4 74,7 110,8 84,7 94,4 111,4 
Чернівецька 43,2 52,5 121,5 30,0 29,7 99,0 
Чернігівська 50,1 54,9 109,6 61,3 75,4 123,0 
м. Київ 52,5 63,4 120,8 x х x 
м. Севастополь 67,9 93,2 137,3 44,8 90,3 201,6 
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Чоловіки  Жінки 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 97,5 109,3 112,1 46,8 52,9 113,0 
АР Крим 84,4 87,2 103,3 46,3 51,5 111,2 
Вінницька 75,2 82,1 109,2 33,4 32,2 96,4 
Волинська 122,2 121,6 99,5 44,0 56,2 127,7 
Дніпропетровська 141,5 155,2 109,7 62,1 73,3 118,0 
Донецька 123,3 147,1 119,3 56,4 67,0 118,8 
Житомирська 91,6 94,3 102,9 40,9 44,9 109,8 
Закарпатська 130,4 144,0 110,4 76,0 76,1 100,1 
Запорізька 66,5 82,7 124,4 37,7 39,5 104,8 
Івано-Франківська 61,4 78,0 127,0 33,9 35,2 103,8 
Київська 101,0 112,1 111,0 44,2 43,1 97,5 
Кіровоградська 74,7 88,4 118,3 40,1 42,8 106,7 
Луганська 142,8 165,7 116,0 67,4 82,0 121,7 
Львівська 70,5 87,3 123,8 31,1 37,8 121,5 
Миколаївська 113,5 108,1 95,2 53,5 60,6 113,3 
Одеська 108,6 94,5 87,0 63,4 66,2 114,4 
Полтавська 85,9 88,6 103,1 35,5 42,8 120,6 
Рівненська 67,9 82,3 121,2 40,6 37,2 91,6 
Сумська 85,3 92,2 108,1 34,8 36,5 104,9 
Тернопільська 76,5 73,7 96,3 30,3 23,9 78,9 
Харківська 78,8 89,8 114,0 36,4 41,9 115,1 
Херсонська 79,8 91,9 115,2 42,7 50,5 118,3 
Хмельницька 80,1 92,4 115,4 37,4 33,5 89,6 
Черкаська 94,5 109,0 115,3 44,6 46,1 103,4 
Чернівецька 60,0 76,5 127,5 28,6 31,9 111,5 
Чернігівська 73,5 79,9 108,7 30,1 34,0 113,0 
м. Київ 69,0 83,1 120,4 38,1 46,4 121,8 
м. Севастополь 83,6 124,5 148,9 54,7 67,2 122,8 
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Чоловіки  Жінки 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. в % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. в % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 86,8 102,3 117,9 39,0 46,2 118,5 
АР Крим 57,6 78,9 137,0 35,0 45,1 128,9 
Вінницька 82,6 101,5 122,9 26,9 35,2 130,9 
Волинська 103,0 135,4 131,5 41,1 40,5 98,5 
Дніпропетровська 139,8 157,1 112,4 68,4 84,7 123,8 
Донецька 109,1 151,5 138,9 42,1 61,0 144,9 
Житомирська 90,6 101,8 112,4 37,2 43,0 115,6 
Закарпатська 89,7 87,8 97,9 61,0 55,3 90,7 
Запорізька 52,9 71,0 134,2 27,7 32,2 116,2 
Івано-Франківська 58,8 79,0 134,3 22,0 33,4 151,8 
Київська 115,6 140,6 121,6 51,8 70,5 136,1 
Кіровоградська 65,3 68,3 104,6 35,4 47,5 134,2 
Луганська 121,7 143,2 117,7 49,1 61,5 125,2 
Львівська 49,3 74,4 150,9 16,8 19,5 116,1 
Миколаївська 117,9 120,0 101,8 47,9 72,3 150,9 
Одеська 98,0 116,8 119,2 71,3 79,5 111,5 
Полтавська 103,7 102,4 98,7 40,3 43,8 108,7 
Рівненська 64,5 85,9 133,2 21,4 27,4 128,0 
Сумська 86,0 112,6 130,9 36,2 41,9 115,7 
Тернопільська 74,7 90,0 120,5 20,4 21,1 103,4 
Харківська 85,1 94,2 110,7 32,5 47,0 144,6 
Херсонська 69,5 72,6 104,5 38,5 48,2 125,2 
Хмельницька 121,0 125,5 103,7 57,9 51,2 88,4 
Черкаська 124,8 139,8 112,0 51,3 56,4 109,9 
Чернівецька 43,1 44,6 103,5 18,3 16,5 90,2 
Чернігівська 96,4 116,8 121,2 33,2 42,4 127,7 
м. Київ x х x x х x 
м. Севастополь 76,2 73,4 96,3 16,9 105,2 622,5 
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в тому числі 
з них в т.ч. 
в т.ч. 

Адміністративно
-територіальна 

одиниця 
Всього 

Хвороби 
стравоходу, 
шлунка, 
ДПК 

Хвороби 
печінки  

Алко-
гольна 
хвороба 
печінки 

Алко-
гольний 
цироз 
печінки 

фіброз і 
цироз 
печінки 

Хвороби 
жовчного 
міхура, 
жовчови-
відних 
шляхів та 
підшлун-
кової 
залози  

гострий 
панкре-
атит  

інші 
хвороби 
трав-
лення 

УКРАЇНА 65,3 4,4 46,5 7,9 5,6 35,0 6,8 4,4 7,6 
Автономна 
Республіка Крим 54,7 4,8 35,1 3,8 2,4 28,1 7,0 4,3 7,8 

Вінницька 49,9 3,3 37,2 3,4 3,2 32,4 4,5 3,1 4,9 
Волинська 62,1 1,8 45,9 7,4 6,8 37,6 9,4 8,4 5,0 
Дніпропетровська 92,2 4,9 70,9 6,1 3,7 57,0 5,7 3,3 10,7 
Донецька 82,6 5,9 59,4 7,2 4,8 46,6 8,6 5,8 8,7 
Житомирська 57,8 2,3 45,4 8,8 4,3 35,3 5,9 3,9 4,2 
Закарпатська 67,0 1,7 38,5 17,8 13,3 18,8 21,5 16,9 5,3 
Запорізька 49,2 7,4 27,1 8,8 7,9 17,0 6,1 2,7 8,6 
Івано-Франківська 47,7 1,8 35,3 3,6 3,4 29,8 4,7 3,7 5,9 
Київська 71,0 3,8 53,9 6,0 3,0 42,9 6,8 5,0 6,5 
Кіровоградська 55,5 4,4 37,6 4,8 3,2 31,3 2,6 1,3 10,9 
Луганська 102,4 4,7 77,4 27,2 14,1 41,6 8,3 3,9 12,0 
Львівська 48,8 2,9 32,9 8,5 7,8 23,6 7,8 5,0 5,2 
Миколаївська 82,8 4,9 65,7 15,1 10,0 39,6 4,8 3,3 7,4 
Одеська 76,4 5,3 57,8 8,7 6,1 46,4 5,4 3,2 7,9 
Полтавська 60,8 4,7 39,2 8,7 8,2 29,0 6,0 1,8 10,9 
Рівненська 50,1 2,0 37,3 5,3 4,3 30,5 5,3 4,8 5,5 
Сумська 57,5 4,5 41,3 10,8 8,9 29,1 5,1 2,7 6,6 
Тернопільська 44,5 1,0 31,3 0,6 0,3 29,1 9,3 8,8 2,9 
Харківська 57,4 6,0 35,1 3,6 3,0 29,8 7,8 5,0 8,5 
Херсонська 62,2 3,7 45,3 3,6 3,1 37,4 4,4 3,2 8,8 
Хмельницька 60,0 2,2 47,5 12,3 9,1 30,9 4,2 2,5 6,1 
Черкаська 65,9 3,8 50,9 9,2 7,7 38,5 4,5 2,8 6,7 
Чернівецька 31,9 1,9 24,2 1,0 0,6 22,0 3,1 1,9 2,7 
Чернігівська 56,7 3,1 41,4 12,0 8,3 28,2 4,3 3,2 7,9 
м. Київ 55,0 7,2 32,1 2,7 1,6 24,6 6,4 4,3 9,3 
м. Севастополь 90,7 9,5 57,1 4,7 3,7 50,2 8,7 6,8 15,4 
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УДК 614.2:378.1

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ

МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Н. О. ВЕНГРИН (Дубно)

Дубенський медичний коледж
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Компоненти теоретичної підготовки Частота 
незадоволеності Ранг 

Знання в сфері спеціальних клінічних дисциплін 46,3±5,6 1 
Знання фармакологічної дії найбільш поширених лікарських препаратів 22,5±4,7 2 
Знання в сфері фундаментальних дисциплін 18,8±4,4 3 
Знання правил зберігання та обліку лікарських засобів 17,5±4,3 4 
Знання чинної нормативно-правової бази 16,3±4,1 5 
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Компоненти практичної підготовки Частота 
незадоволеності Ранг 

Вміння приймати професійні рішення в межах своєї компетенції 45,0±5,6 1 
Вміння вести відповідну облікову та звітну медичну документацію  23,8±4,8 2 
Вміння виконувати медичні втручання в межах своєї компетенції 17,5±4,3 3 
Вміння планувати свою діяльність  11,3±3,5 4 
Вміння здійснювати догляд за пацієнтами 11,3±3,5 5 
Вміння співпрацювати з лікарями та іншим медичним персоналом 10,0±3,4 6 
Вміння навчати пацієнтів навичкам самоконтролю та самодопомоги 8,8±3,2 7 
Здійснення контролю за санітарно-гігієнічним та санітарно-епідемічним станом в закладі 6,3±3,6 8 
Вміння виписувати рецепти в межах своєї компетенції 6,3±2,7 9 
Вміння проводити санітарно-освітню роботу з населенням 1,3±1,2 10 
Інше 1,3±1,2 11 
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Причина Значення коефіцієнту 
кореляції (r) Достовірність 

Вміння встановлювати психологічний контакт з пацієнтом  та членами 
його родини 0,74 р<0,00001 

Здатність приділяти увагу проблемам пацієнта, його реакції на захворювання 0,68 р<0,00001 
Вміння аргументувати необхідність виконання медичних призначень 0,53 р<0,00001 
Вміння формувати партнерські відносини 0,54 р<0,00001 
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 7% 

32% 

11% 

26% 

10% 

14% 

Рівень практичної підготовки 

Дотримання принципів медичної деонтології 

Рівень теоретичної підготовки 

Вміння спілкуватися з пацієнтами 
та їх родичами 

Особистісні якості випускників  Рівень навичок роботи на комп'ютері 




 

     
 
      




 

Задоволеність 
№ 
з/п Складова Середній 

бал 
(M±m) 

Ступінь впливу складових на 
якість професійної діяльності, % 

Середній бал з 
урахуванням 
ступеня впливу 

1. Рівень практичної підготовки 
випускників 3,36±0,1 32 1,11 

2 Рівень теоретичної підготовки 
випускників 3,27±0,09 26 0,85 

3 Особистісні якості випускників  3,8± 0,04 14 0,53 

4 Дотримання випускниками 
принципів медичної деонтології 4,03±0,11 11 0,44 

5 Вміння випускників спілкуватися з 
пацієнтами та їхніми родичами 3,49± 0,1 10 0,35 

6 Рівень навичок роботи випускників 
на комп’ютері 3,4±0,1 7 0,24 

 Інтегральний показник 3,56 100 3,52 
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Рік 
Кількість нововведень розділу 

2005 2006 2007 2008 2009 
Всього нововведень, 9 29 19 33 54 
у тому числі нововведень, наданих Українським 
інститутом громадського здоров’я*  

1 13 12 21 45 

 
*Примітка: у 2008 р. заклад перейменовано на Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України.
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Дисертації Кількість 
Шифр спецради Установа 

докт. канд. абс. % 

Д 26.003.01 Національний медичний університет  
ім. О.О. Богомольця 4 11 15 34,1 

Д 26.613.07 Національна медична академія післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика 4 25 29 65,9 

Всього 8 36 44 100 
 

    
 

Спеціалізована рада Кількість докторських 
дисертацій 

Кількість кандидатських 
дисертацій 

Національна медична академія післядипломної освіти  
ім. П.Л. Шупика 0 16 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 3 1 
Всього 3 17 
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СТАВЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДО
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України



       






     

 
   
 
   
      

       
    
   


    

   

     
   
       
 
   

   

     
    
     
      
      
  

   
    
     
 
    
    
    



    
     



      




Показник Задоволений  Не 
задоволений 

Не 
визначився 

Задоволеність умовами праці 49,9 43,9 6,2 
Задоволеність організацією трудового процесу 47,6 43,5 8,9 
Задоволеність рівнем оплати праці 36,4 57,4 6,2 
Задоволеність якістю медичної допомоги в лікарні 31,9 62,6 5,5 
Задоволеність рівнем матеріально-технічного оснащення лікарні 26,5 65,4 8,1 
Задоволеність рівнем фінансування закладу 28,5 66,7 4,8 
Задоволеність рівнем професійної підготовки медичних кадрів 36,3 52,4 11,3 
Можливість самостійно приймати рішення структури лікарні 4,8 89,7 5,5 
Можливість самостійно приймати рішення економічного характеру 3,5 92,1 4,4 
Складність взаємозв’язків з місцевою владою 13,6 78,6 7,8 
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Показник Позитивна 
відповідь 

Негативна 
відповідь 

Не 
визначився 

Поінформований про мету і задачі реформ 57,3 31,4 11,3 
Поінформований про структурні перетворення на первинному рівні 55,9 38,3 5,8 
Поінформований про структурні перетворення на вторинному рівні 64,6 29,9 5,5 
Поінформований про структурні перетворення на третинному рівні 21,8 72,7 5,5 
Поінформований про структурні перетворення на рівні регіону 35,9 58,3 5,8 
Поінформований про зміни системи фінансування 15,6 78,4 5,8 
Ознайомлений з новою законодавчою базою 45,1 41,6 13,3 
Інформацію отримав у мережі ІНТЕРНЕТ 29,4 64,7 5,9 
Інформацію отримав від колег 12,8 79,4 7,8 
Інформацію отримав із ЗМІ 9,9 61,1 2,8 
Інформацію отримав на медичних нарадах 36,1  8,3 
Інформацію отримав на спеціальних зібраннях на регіональному рівні 10,9 80,8 8,3 
Інформацію отримав на спеціальних зібраннях на місцевому рівні 7,1 84,6 8,3 
Вважає інформаційне забезпечення організаторів охорони здоров’я 
достатнім 11,3 76,3 12,4 
Вважає інформаційне забезпечення медичних працівників достатнім 10,6 77,0 12,4 
Вважає інформаційне забезпечення населення достатнім 7,3 81,9 10,8 
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Показник Позитивна 
відповідь 

Негативна 
відповідь 

Не 
визначився 

Готовий до структурних перетворень 21,9 61,3 16,8 
Дасть можливість реалізувати свої ідеї щодо лікування хворих 22.05 58,05 19,9 
Підніме рівень ефективності використання ресурсів 38,9 43,2 17,9 
Підніме рівень ефективності медичної допомоги 36,8 41,15 22.05 
Забезпечить ефективне впровадження сучасних технологій 53,6 33,8 12,6 
Підніме престиж професії медичного працівника 49,3 30,75 19,95 
Забезпечить гідну заробітну плату 43,1 26,45 30,45 
Буде надана більша самостійність в прийнятті рішень 65,1 23,35 11,55 
Не бачу потреби у розробці будь-яких нововведень із свого боку 78,1 15,5 6,6 
Можу залишитися без роботи 47,7 35,5 16,8 
Погіршить доступність медичної допомоги 40,5 42,4 17,1 
Призведе до скорочення медичного персоналу 50,1 40,3 9,6 
Призведе до скорочення фінансування закладів охорони здоров’я 51,6 33,1 15,3 
Реформи мають проводити державні службовці і політики 57,9 35,8 6,3 
Не знаю, які зміни будуть проведені 58,2 23,5 18,3 
Не готовий працювати в нових умовах 64,8 26,5 8,7 
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НР 

МР 

МОЗ 

УОЗ 

електронний телемедичний
документообіг

методична інформація з
організації телемедичної
діяльності

статистична, звітна,
інформація для контролю
ефективності

юридична, нормативно-
правова інформація

   


а – статична ієрархічна субмодель компонентів служби;

б – динамічна мережна субмодель структури служби й внутрішніх взаємодій (I, II, III – первинний, вторинний,
третинний рівні медико-санітарної допомоги, МР – міжнародний рівень (взаємодія із закордонними медичними
центрами), НР – національний рівень (міжобласна взаємодія з медичними центрами), УОЗ – управління охороною
здоров’я територіальної державної адміністрації, МОЗ – Міністерство охорони здоров’я, профільні відомства,
установи)
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хі-квадрат (3)=0,666; р=0,881



Випадки Контроль Всього 
Комбінація етапів 

абс. % абс. % абс. % 
1 105 43,75 139 47,28 244 45,69 
2 51 21,25 59 20,07 110 20,60 
3 29 12,08 33 11,22 62 11,61 

13 55 22,92 63 21,43 118 22,10 
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Випадки Контроль Всього 
Стать 

абс. % абс. % абс. % 
Жінки 100 41,67 117 39,80 217 40,64 
Чоловіки 140 58,33 177 60,20 317 59,36 

 хі-квадрат (1)=0,192; р=0,661

    





      


     
  


    

      
 




Випадки Контроль Всього Вікова група абс. % абс. % абс. % 
До 30 50 20,83 60 20,41 110 20,60 
30–50 12 5,00 20 6,80 32 5,99 

Старші 50 178 74,17 214 72,79 392 73,41 
 хі-квадрат (2)=0,7623; р=0,6831


    




Випадки Контроль Всього 
Зайнятість 

абс. % абс. % абс. % 
Не працюють 212 88,33 219 74,49 431 80,71 
Працюють 28 11,67 75 25,51 103 19,29 

 


   

    




Випадки Контроль Всього 
Місце проживання 

абс. % абс. % абс. % 
Місто 82 34,17 102 34,69 184 34,46 
Село 158 65,83 192 65,31 350 65,54 

 
хі-квадрат (1)=0,016; р=0,8985

хі-квадрат (1)=16,266; р<0,0001
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Випадки Контроль Всього Частота 
медичного 
обстеження абс. % абс. % абс. % 

0 137 57,08 157 53,40 294 55,06 
1–3 76 31,67 97 32,99 173 32,40 

4 і більше 27 11,25 40 13,61 67 12,55 
 
хі-квадрат (2)=0,981; р=0,6122


   
   
     
    
  





   

     
    
 

Випадки Контроль Всього 
Частота 

абс. % абс. % абс. % 
0 150 62,50 173 58,84 323 60,49 

1–3 71 29,58 88 29,93 159 29,78 
4 і більше 19 7,92 33 11,22 52 9,74 

 
хі-квадрат (2)=1,7822; р=0,4102
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Випадки Контроль Всього 
Кількість факторів 

абс. % абс. % абс. % 
0 77 32,08 108 36,73 185 34,64 
1 96 40,00 122 41,50 218 40,82 
2 53 22,08 53 18,03 106 19,85 

3 і більше 14 5,83 11 3,74 25 4,68 
 
хі-квадрат (3)=3,2278; р=0,3578

   
     

     
     

    
 



Випадки Контроль Всього 
Кількість патології 

абс. % абс. % абс. % 
0 59 24,58 93 31,63 152 28,46 
1 138 57,50 180 61,22 318 59,55 

2 і більше 43 17,92 21 7,14 64 11,99 
 хі-квадрат (2)=15,4119; р=0,0005
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Випадки Контроль Всього 
Стан 

абс. % абс. % абс. % 
Середній 15 6,25 132 44,90 147 27,53 
Важкий 87 36,25 121 41,16 208 38,95 

Дуже важкий 138 57,50 41 13,95 179 133,52 
 хі-квадрат (2)=147,2899; р<0,0001



Випадки Контроль Всього 
Діагноз/група діагнозів 

абс. % абс. % абс. % 
Інсульт 89 37,08 95 32,31 184 34,46 
Травма черепа 22 9,17 11 3,74 33 6,18 
Інфаркт міокарда 70 29,17 119 40,48 189 35,39 
Отруєння 13 5,42 21 7,14 34 6,37 
Гостра органна недостатність 15 6,25 14 4,76 29 5,43 
Панкреатит 6 2,50 5 1,70 11 2,06 
Опіки 6 2,50 4 1,36 10 1,87 
Політравма 5 2,08 10 3,40 15 2,81 
Пневмонія 6 2,50 4 1,36 10 1,87 
ШКК 8 3,33 11 3,74 19 3,56 

 хі-квадрат (9)=16,2193; р=0,0624
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Час, години
Рис. 2. Розподіл випадків і контролів за вчасністю долікарської
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Час, години
Рис. 3. Розподіл випадків і контролів за вчасністю лікарської
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Час, години
Рис. 4. Розподіл випадків і контролів за вчасністю

спеціалізованої лікарської допомоги
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Випадки Контроль Всього 
Доставка 

абс. % абс. % абс. % 
Самостійно 7 2,92 36 12,29 43 8,07 
Медичним персоналом 18 7,50 43 14,68 61 11,44 
Родичами 41 17,08 52 17,75 93 17,45 
Швидкою допомогою 174 72,50 162 55,29 336 63,04 

 
хі-квадрат (3)=26,5258; р<0,0001
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Час, дні
Рис. 5. Розподіл пацієнтів за тривалістю перебування у

К
іл
ьк
іс
ть

 п
ац
іє
нт
ів

Контролі

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Випадки

0 5 10 15 20 25 30 35 40


   

 
   



     


     
 
   
      



      
 


   
    
      

  

  
    



 
 
 


 








          





 

    

     


 
    

    






85












Рецензент: д.мед.н., проф. Л. А. Чепелевська

УДК 316.728:616-058-057.87

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В КОНТЕКСТІ ЇХНЬОГО СПОСОБУ

ЖИТТЯ

С. П. СОБОЛЬ (Сімферополь)

ДЗ “Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського”








© С. П. Соболь, 2011
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Характер проведення дозвілля Вітчизняні 
студенти 

Іноземні 
студенти Р Всього 

Читання спеціальної літератури вдома чи у бібліотеці 10,1±0,3 8,4±0,2 >0,05 9,3 
Читання художньої літератури 3,3±0,3 1,5±0,6 >0,05 2.4 
Відвідування кіно, театру, виставок, музеїв 9,1±0,4 3,8±0,7 >0,01 6,5 
Зайняття фізичною культурою та спортом 6,5±1,1 9,5±0,8 >0,05 8,0 
Відвідування розважальних закладів 12,7±1,2 10,3±1,3 <0,5 11,5 
Захоплення улюбленою справою (хобі) 4,8±0,3 7,3±0,6 >0,05 6,0 
Перегляд телепередач, просто відпочиваю, сплю 11,6±0,5 10,8±0,9 <0,5 11,2 
У колі друзів та знайомих 15,6±0,7 16,2±1,1 <0,5 15,8 
Вихід на природу, мандрівки у вихідні дні 3,2±0,1 0,3±0,3 >0,01 1,8 
Зайняття господарськими справами (прання білизни, 
приготування їжі тощо) 23,1±1,7 31,9±2,1 >0,05 27,5 
Разом 100,0 100,0  100,0 
 
 


    





    
      
  
 

  


     



       
    
     
   
     
 
     
    
   
    

    
   

  


 




Оцінка організації дозвілля Вітчизняні студенти-
медики 

Іноземні студенти-
медики Р Всього 

Задоволені у повній мірі 21,0±1,3 18,5±1,6 <0,5 19,8 
Не задоволені 73,9±1,6 79,9±1,4 >0,05 76,9 
Не визначилися 5,1±0,4 1,6±0,2 >0,01 3,3 
Разом 100,0 100,0  100,0 
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Рецензент: Ф.П. Ринда
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© А. М. Яворський, 2011

 

УДК: 616-058+614.254+616-089

А. М. ЯВОРСЬКИЙ (Івано-Франківськ)

РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ МЕДИЧНОЮ

ДОПОМОГОЮ

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
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© С. І. Шкробот, В. В. Шкробот, Г. Ф. Корнієнко, І. І.Корнієнко, 2011

УДК:61.001.8.+519.24/27:616.89/8)-085

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНОЇ РОБОТИ У

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІЙ ЛІКАРНІ

С. І. ШКРОБОТ, В. В. ШКРОБОТ, Г. Ф. КОРНІЄНКО, І. І.КОРНІЄНКО (Тернопіль)

Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня
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УДК 364.444:347.61.001.73

О. К. ТОЛСТАНОВ (Житомир)

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛІКАРЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”




 

© О. К. Толстанов, 2011
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Позитивно Негативно 
Позиція 

абс. % абс. % 
Наявність умов для лабораторного обстеження в амбулаторії 97 4,1 143 95,9 
Наявність умов для ЕКГ-обстеження в амбулаторії 178 74,2 62 25,8 
Наявність умов проведення ПТМ в амбулаторії 67 27,9 173 72,1 
Безперешкодне клінічне обстеження пацієнтів в ЦРБ за 
направленням ЛЗП/СМ 51 21,3 189 78,7 

Безперешкодне біохімічне обстеження пацієнтів в ЦРЛ за 
направленням ЛЗП/СМ 17 7,1 223 92,9 

Безперешкодне функціональне обстеження пацієнтів в ЦРЛ за 
направленням ЛЗП/СМ 24 10,0 216 90,0 

Безперешкодне рентгенологічне обстеження пацієнтів в ЦРЛ за 
направленням ЛЗП/СМ 5 2,1 235 97,9 

Безперешкодне УЗД в ЦРЛ за направленням ЛЗП/СМ - - 240 100 
Будь-яке обстеження в ЦРЛ за направленням лікаря-спеціаліста 189 78,7 51 21,3 
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Приміщення, в 
якому 

розташовується 
заклад 

Забезпеченість закладів загальної практики-сімейної медицини медичними та 
немедичними засобами 

Район 
На базі 
медич-
них 

закладів 

В інших 
примі-
щеннях 

Наявність 
телефону 

Авто-
мобіль 

Електро
кардіо-
граф 

Тест-
системи 
для лаб. 
аналізів 

Де 
фібри-
лятор 

Спец. інст. 
(ЛОР, 

офтальмолог, 
хірург тощо) 

Холо-
диль-
ник 

Персо-
нальний 
комп’ю
тер 

Андрушівський 10 1 11 7 11 8 0 8 11 3 
Баранівський 10 0 10 7 10 10 2 10 10 2 
Бердичівський 10 2 12 3 10 5 1 7 12 2 
Брусилівський 6 0 6 2 5 1 0 6 6 1 
Вол.-Волинський 8 0 8 8 5 4 1 5 8 1 
Ємільчинський 10 1 11 8 8 7 2 6 11 1 
Житомирський 20 0 20 14 20 20 2 20 20 9 
Коростенський 12 0 12 9 12 12 1 12 12 6 
Коростишівський 9 0 9 4 8 6 1 5 9 1 
Лугинський 3 0 3 3 3 1 0 2 3 0 
Любарський 7 0 7 4 7 6 0 5 7 3 
Малинський 12 0 12 5 8 3 3 6 12 4 
Народицький 3 0 3 2 3 3 0 3 3 0 
Нов.-Волинський 23 1 24 18 24 18 0 22 24 7 
Овруцький 16 1 17 14 17 17 1 17 17 4 
Олевський 6 0 6 3 3 4 0 4 6 0 
Попільнянський 8 2 10 4 10 8 0 10 10 6 
Радомишльський 9 0 9 9 9 4 0 9 9 3 
Романівський 6 0 6 3 4 4 1 4 6 0 
Ружинський 8 0 8 3 7 8 0 7 8 0 
Червоноармійський 6 0 6 4 6 3 0 6 6 0 
Черняхівський 6 0 6 4 5 5 1 6 6 1 
Чуднівський 6 0 6 6 6 5 1 5 6 1 
Всього 214 8 222 144 201 162 17 187 222 55 

 






  
    
  
      
   

   

  
     
   

    
   
   

 
     

    

       
   
 
      
     
     

      
   

     




  

   
     



101

 
 


 


 


 


 


 


 








    








 

Рецензент: д.мед.н. В.Й. Шатило
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© Л. М. Романюк, 2011

 



УДК 614.2:338.516.22

Л. М. РОМАНЮК (Тернопіль)

ВАРТІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
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Хвороби Число хворих 
на 1000 осіб 

Вартість лікування 
1 хворого 

Вартість лікування 
1000 хворих 

Інфекційні та паразитарні хвороби 42,4 38,7 1640,88 
Хвороби ендокринної системи: 73,4 70,4 5167,36 
     - цукровий діабет 21,7 64,8 1406,16 
Хвороби нервової системи та органів чуття 146,5 95,2 13946,80 
Хвороби системи кровообігу: 598,8 68,2 40838,16 
     - ревматизм 5,5 43,74 240,57 
гіпертонічна хвороба 248,8 39,12 9733,06 
     - ішемічна хвороба серця 227,7 48,88 11129,98 
     - цереброваскулярні розлади 89,4 95,14 8505,52 
Хвороби органів дихання: 346,8 39,8 13802,64 
     - грип та ГРВІ 240,5 29,6 7118,80 
     - бронхіт хронічний 58,5 50,2 2936,70 
     - пневмосклероз, емфізема легень 49,2 59,8 2942,16 
     - тонзиліт хронічний 17,0 37,6 639,20 
Хвороби органів травлення: 160,1 70,4 11271,04 
     - виразкова хвороба 18,2 54,2 986,44 
Хвороби сечостатевих органів 88,9 68,2 6062,98 
Хвороби шкіри та п/ш клітковини 48,1 50,4 2424,24 
Хвороби кістково-м’язової системи 95,3 61,4 5851,42 
Травми та отруєння 30,2 48,3 1458,66 
Інші 0,5 52,6 26,30 
Разом 1701,4 78,1 132879,34 
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№ 
з/п 

Хвороба Число захворювань 
на 1000 мешканців 

Пересічна вартість 
лікування 1 хворого 

(грн.) 

Загальна вартість на 
1000 мешканців 

(грн.) 
1 Ревматизм 4,3 53, 68 230,82 
2 Гіпертонічна хвороба 264,8 69, 60 18430,08 
3 Ішемічна хвороба серця 193,1 86, 32 16668,39 

4 Судинні ураження мозку 69,8 119,04 8308,99 
5 Інші 40,1 33, 68 1350,57 
 Разом 572,1 81, 96 46889,32 
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Витрати з місцевого 
бюджету 

Забезпеченість закладів ЗПСМ медичними та 
немедичними засобами 

 
 
 
 

Типи  закладів 
ЗПСМ 

Число 
закладів на 1-го 

мешканця

в т. ч. для 
надання 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 

Авто-
мобіль 

Електро-
кардіо-
граф 

тест-
системи 
для 

лаборатор
них 

аналізів 

Дефіб-
риля- 
тор 

спеціальні 
інструменти 

(ЛОР, 
офтальмо-
логічні, 
хірургічні, 
тощо) 

ПК 
(персо-
наль- 
ний 

комп’ю-
тер) 

СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ 
1. Амбулаторія 
ЗПСМ 

149 122,6 122,6 83 125 136 3 134 3 

2. ДЛ з дільницями 
ЗПСМ 

9 269,4 213,5 5 9 9 1 8 1 

3. ДЛ з відділеннями 
ЗПСМ 

1 223,3 223,3 1 1 1  1  

4. Амб. ЗПСМ на 
тер. обсл. ДЛ 

1 311,5 311,5 1 1 1  1 1 

5. РЛ з дільницями 
ЗПСМ 

8 566,2 48,5 5 8 8  7 1 

6. РЛ з відділеннями 
ЗПСМ 

4 467,4 37,4 3 4 4 1 4 2 

7. Д-ці. ЗПСМ у 
скл. п-ки ЦРЛ 

6 833,1 43,6 2 6 6 1 5  

8. В-ня ЗПСМ у 
скл. пки ЦРЛ 

11 712,9 56,2 9 11 11 3 9 3 

МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ 
9. П-ка з 
дільницями ЗПСМ 

1 341 119,8 1 2 1  1  

10. П-ка з 
відділеннями ЗПСМ 

3 322,2 101,6 2 6 3  2 1 

11. ВСЬОГО 193 418,8 95,7 112 173 180 9 172 12 
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Хвороби та інші причини  
викликів ШМД 

Вартість 1 виклику 
ШМД (грн) 

Число викликів на 
1000 осіб 

Вартість викликів 
на 1000 осіб 

Інфекційні і паразитарні хвороби 45,40 3,2 145,28 
Розлади психіки і поведінки 50,29 2,1 105,61 
Хвороби нервової системи 112,42 11,6 1304,07 
Хвороби системи кровообігу 80,75 148,4 11983,30 
          в т.ч. гіпертонічна криза 82,35 55,0 4529,25 
          стенокардія напруги 78,24 9,8 766,75 
Хвороби органів дихання 102,35 31,1 3183,09 
Хвороби органів травлення 114,81 22,6 2594,71 
Хвороби кістково-м’язової системи 75,42 6,2 467,60 
Хвороби сечостатевої системи 42,51 11,3 480,36 
Травми, отруєння, нещасні випадки 27,86 35,8 997,39 
Інші захворювання 90,42 16,5 1491,93 
Пологи і патологія вагітності 20,48 1,7 34,82 
Разом 83,59 280,5 23447,01 
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Хвороби Вартість, грн. 
Хвороби системи кровообігу 961,2±13,5 
в т.ч. гіпертонічна криза 1008,0±14,7 
Хвороби органів дихання 905,2±12,4 
Хвороби органів травлення 689,6±10,5 
Хвороби кістково-м’язевої системи 792,8±11,3 
Хвороби сечостатевої системи 1174,4±15,3 
Нещасні випадки, отруєння,травми 555,2±12,8 
Інші 1303,2±21,7 
разом 976,8±15,6 
 

     

   

  



 
 


 
 


 


 
 


 


 
 






















           


Рецензент:



110 

УДК 614.2:725.51.003.2(4)

Н. Ю. КОНДРАТЮК (Київ)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АКРЕДИТАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

СПІЛЬНОТИ

ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”







© Н. Ю. Кондратюк, 2011

    
      

 
   

   
    


   
     
  

   
      
      
   

     
 

   
     
    
    
    
     



  



    

    

 
 


    


    


   
    
     
    
    
 
   
  

    
    
      
    

     
  

     
   
  
     
       
   
    
     
   


     
     
  
  
     




   
  



111


 


      

    
      
     
   
 

   
     
  

     
    
     
   

     
    
    

     


  
   

   



   
   
    
    
    


  


     

   



     
    
    

   
     


    

    

       
     


     
     

    
 

     
 
  

  
   
   
   

     
   
     
   

    
   

     

  
    

 
    
     
   


     
     

      
     


   

   

   
    

    
    
    




  
    



112  

  
    

    
    
 


     
   
    
   
     
   
     

     
     
     
    

     
   
    



    
     
   

 
     
    
   
   
     

    

 
      
     
  
 


   

  

    


     
   


   
   

 

  
      
    
  
     
 
     
 



    
    
      


   
 
     
  
    
    


    
    
     
   

  

   
  
      
    

  

 
 


 


 


          


 




113  

 



 



    
      


 











  












Рецензент: д.мед.н., проф. Ю.Б. Ященко



114 

© М. Ф. Андрейко, 2011

УДК 616.831-005-07-085/.089:616.89

М. Ф. АНДРЕЙКО (Дніпропетровськ)

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

КЗ “Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня” Дніпропетровської обласної ради

        










      
 

 
    
    
    
     

   
    
    


 

     

    

    
    
  
    
  
  


    

    

      
 


   


    
   


   
   


    

    
    
    
   


 


 
      
    





     

       

 
   
 

    
   


   



  




115

     
    
   


    
    
   
      


     
  


     
      
     

 


      
   

   


    



     
     


   
   
    
     
  
 
   
   
   
 

     

      
    
      
  

    
    

    
    
  

   

   
   
 

   

   

    

 

       

   
    
    
     

    
    
    
   

   
      

     
    
    


   
   
  




   
     
     



    




    

  
 
    

      
    
 
    


 

  

     
   

    



116

 
 

  


 


 


 


 



 



         



 




      

       






        



   



    

     



    
     


   
  

     
  
   
     


 

     


     

   
    
     
  



  

 
     

   
    
    

  
  
   
     
   



117










 








      
 

Рецензент: д.держ.упр. Н. П. Кризина



© В. М. Якимець, Т. В. Лобода, С. М. Іващенко, 2011

УДК 614.2:616-082]:711.454

В. М. ЯКИМЕЦЬ, Т. В. ЛОБОДА, С. М. ІВАЩЕНКО (Київ)

СИСТЕМА НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО

ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

ВНЗ “Інститут екології та медицини”
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Київська міська клінічна лікарня № 12



 
         
        



  
 

  
    
   
     

    
      








118

    
     
     
   
   
     
     
   
    

    
    


     
    
   
     

     


     

  
    

    
     

    
  
    
  


  
    
  




     

   


   
     
  
 

 


    
     


   
     

      




   
   

    

   
    
   

     
     
   


    
 

    


    
   

      
   
    
   
   

   
   
   
  
     
 

     

   
   
     
    
      
    


   

    
   
    
   

    
   
    

   
   


   




119

 
 


 




  
   
   

   
    
  
    


  
   
 
       

    

   


  
    
  
 


    
   

     
     


  
  
    
    

    




   

    
    
   

     
   
  
  

    
 
   
  
     



    
    
    
     

     
    

    



      

    
      
    

   
 


   

  
     
     
  
  

    
     
   
    
     
   
    

   


   
    
  

  
   





120

 


    



 


 


 


 


 














     


        
       
      

       



        




















121

УДК 616-089-059

СУЧАСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНИХ
ВТРУЧАНЬ

Д. Д. ДЯЧУК, Я. І. ГРИЩУК, Л. Ю. МЕЛЬНІК (Київ)

Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини”
Державного управління справами

        








    
    
   
     
     
   
 
     
   
    

   



 

  
      


    

 
  
   

 
   
    
    
   
   
     
 


     
   
      


© Д. Д. Дячук, Я. І. Грищук, Л. Ю. Мельнік,  2011

 

     

     

     
  
    
   



     
   
     
 
 
    






 
    

  





   
    
   



  


 





122

77,8

16,7 5,6

0

20

40

60

80

100

%

Покращення стану Без змін Погіршення стану






     

 

    
 
  

     
   
    

  
    
     

 



    


  



     
  

 
 


 

   
   

     
   
   


   

     




 
 
 
 
 
 
 
 


 


 




 



123


 





       


    
       


      









  


   

© Я. В. Ганіткевич, 2011



УДК 61(092)(477)

Я. В. ГАНІТКЕВИЧ (Львів)

СТЕПАН ЗОЩУК – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР












     


       
  
      
    





124 

   


     
  
 

    
    
  



   
    
   


   


  

      


       
    
 
     
     


     
 
    


   

      




   


      
   
      


    

     
     
 
      
    
 

    
   


    
    
     

      
    
 

     

 



     
    

     

      
 


  

   
   


  





      





125









      
  
       
      
      
     



       

    


    
    
    


     
   

    
      

     

  
    
      


 
      

    
 
     
     
  


  



  

    
     
 
   




       
     
   
  


   
 

     
    
  

    
    
  
 

     


 
      

     

    

   

 
  
    
      
 

    
 
    


     
   
    
   






126 

    
     


     

     
      

    

     
     
    
     
 





    
   
    
     
    
    


    
      

    
  
 

   


    
   



    
      
    
    

 



    

  

    

  
   


    
    
    
      
     


  

    




  


  
     

    

    

 

 

     
    

      
    
      
   
     
    

    





 
      

      


    






     
       


       




127









STEPAN ZOSCHUK - OUTSTANDING UKRAINIAN DOCTOR











      







128


 


       
        

        
       
        
     
        
       
          

        
         
  


  

     
        
    

   
 

       
             
         
       

 

          
  
 
 

          

 


 
 
       

  
 


 


   


 







 
    



129

 


        
      

  

       
     


 

   
          


 

         
   
       


          

 




 



130

   



  


  







     
         

        
          
          





        

         
    

        
       


         
 
          
  
             
      
 
          
   

 
              
   

         
  
       

         
 

 
         
   

  
   



131



    
    
     
       
   
      


         

        
         
        
    

  
 








 


  





132 



    
 
 

    

  








      

 

  



133









    
 







    















1

ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

ВІСНИК
СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

4
The state establishment “Ukrainian Institute of Strategic Researches Ministry of Health

of  Ukraine”
Ternopil Medical State University by I.Ya. Horbachevsky

BULLETIN
OF SOCIAL HYGIENE

AND HEALTH PROTECTION
ORGANIZATION OF UKRAINE

QUARTERLY SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

Київ–Тернопіль
“Укрмедкнига”

2011



2



















  








   

       
       

(протокол №11 від 24.11.2011)



3

 



























 
    
 



 
      
    
  


 


    

    


   
    





  


     
    


    

    
   
   





    



    
  




 



     


     

 


     

   


     




   
    



     





  



 




      
    
 




       
     


     
   
  









4 
















   
  


    
  

   
    




   


    
  
   




   
     





 

  
   


  

  
   




   





   
    


 


  





 


    
 






  


        

 



   



   





     

 

    
  




   



Andreiko M. F. The integrative approach to
the early diagnostics of cerebrovascular
diseases


Yakimets V. N., Loboda T. V., Ivaschenko S.
M. Rendering of specialized medical care
system for population in conditions of big
industrial city.




    



Hanitkevich Y. Stepan Zoschuk -
outstanding ukrainian doctor.















5


© В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, . В. Шувченко, Л. В. Крячкова, В. Г. Гінсбург, 2011

УДК 614.2:616-082.001.73

В. М. ЛЕХАН, Г. О. СЛАБКИЙ, М. В. ШЕВЧЕНКО, Л. В. КРЯЧКОВА,
 В. Г. ГІНЗБУРГ (Київ, Дніпропетровськ)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ

Дніпропетровська державна медична академія
ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”

Головне управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



         

       
        




   
  
  
 
    
 

    
   
  


   
   
    
     



     
    
    

    


     



      

   


  

   

  


 


     
     

     


   
   
     
    
    
   

    


      
    
    

    
     
   
   





6  



Структурні 
елементи системи 
охорони здоров’я 

Зміст структурного елемента 

Надання послуг 

Належними службами охорони здоров’я є такі служби, які забезпечують надання 
ефективних, безпечних та якісних медико-санітарних заходів особистісного та 
неособистісного характеру тим, хто їх потребує, там і тоді, коли вони необхідні, при 
мінімальних витратах ресурсів.  

Трудові ресурси 
охорони здоров’я 

Працівники охорони здоров’я, що належним чином виконують свої обов’язки, – це 
працівники, які здатні швидко реагувати, діяти справедливо та ефективно з метою 
досягнення, за можливості, найкращих результатів стосовно охорони здоров’я з урахуванням 
наявних ресурсів і обставин (тобто є достатня кількість працівників, які справедливо 
розподілені; вони компетентні, здатні швидко реагувати і продуктивно діяти).  

Інформаційна 
система охорони 
здоров’я 

Належним чином функціонуюча інформаційна система охорони здоров’я – це 
система, що забезпечує отримання, аналіз, поширення і використання надійної і 
своєчасної інформації про детермінанти здоров’я, результати функціонування системи 
охорони здоров’я та стан здоров’я.  

Лікарські засоби, 
вакцини та 
технології 

Належним чином функціонуюча система охорони здоров’я забезпечує справедливий 
доступ до основних лікарських засобів, вакцин та технологій гарантованої якості, 
безпеки, дієвості та економічної ефективності, і їх науково обґрунтоване й економічно 
ефективне використання.  

Фінансування 
систем охорони 
здоров’я 

Належна система фінансування охорони здоров’я мобілізує достатні фінансові засоби 
для охорони здоров’я з тим, щоб люди могли користуватися необхідними послугами і 
були захищені від фінансових катастроф або зубожіння, пов’язаних з оплатою цих 
послуг. Така система забезпечує фактори, що стимулюють ефективність дій постачаль-
ників послуг і користувачів.  

Лідерство і 
управління 

Під лідерством та управлінням мається на увазі забезпечення рамок стратегічної 
політики у поєднанні з ефективним контролем, створенням коаліцій, регулюванням, 
уважним ставленням до системного проектування та звітністю.  

 


Характеристика Проблема 

Інфраструктура  

1. Формальна відсутність зв’язку між кількістю закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) 
різного рівня та структурою послуг, що ними надаються, від чисельності та вікової 
структури прикріпленого населення. 
2. Відсутність чіткого поділу на служби первинної, вторинної і третинної допомоги. 
3. Недостатня кількість ЗОЗ, що надають первинну медичну допомогу. 
4. Надлишкова кількість стаціонарних ЗОЗ і лікарняних ліжок. 
5. Відсутність диференціації ЗОЗ вторинного рівня залежно від інтенсивності лікування. 
6. Надмірна спеціалізація лікарень. 
7. Нераціональна мережа та функціональне використання підрозділів швидкої допомоги. 
8. Недосконалість системи транспортних комунікацій для належного функціонування 
служб швидкої допомоги. 
9. Наявність паралельних (відомчих) медичних служб. 
10. Слабкий розвиток приватного сектору охорони здоров’я. 
11. Відсутність реальної конкуренції перш за все між державними та недержавними ЗОЗ  

Механізми 
організації 
надання та 
контролю 
безпеки і якості 
медичних 
послуг 

1. Дільнично-територіальний принцип закріплення пацієнта за лікарем первинної 
ланки при фактичній відсутності права пацієнта на його вільний вибір.  
2. Некерованість маршрутів руху пацієнтів у системі. 
3. Методична недосконалість і незавершеність розробки інструментів зовнішнього 
контролю якості (умов ліцензування медичної практики та акредитації ЗОЗ). 
4. Формальність застосування інструментів зовнішнього контролю якості. 
5. Відсутність дієвої системи управління якістю.  
6. Обмеженість участі пацієнтів і громадськості в управлінні якістю медичного 
обслуговування. 
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Показник Україна Країни ЄС 
Число закладів ПМСД на 10 000 населення 1,2 4,9 
Число лікарів ПМСД на 10 000 населення  6,3 9,4 
Кількість лікарень на 100 000 населення 6,3 3,1 
Частка сільських дільничних лікарень (СДЛ) до 25 ліжок, %  26,1/25,7  
Частка СДЛ до 50 ліжок, % 34,1/33,8  
Число ліжок на 10 000 нас. 91 55 
Рівень госпіталізації 21,9 18 
Середня тривалість лікування 12,8 9,2 
Необґрунтованість госпіталізації 30–50%  
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Характеристика Проблема 
Визначення потреб у 
кадрових ресурсах 

– Потреби в медичних кадрах визначаються, виходячи із  штатних 
нормативів, жорстко прив’язаних до показників потужності ЗОЗ 

Забезпеченість медичними 
кадрами – Загроза дефіциту медичних кадрів через відтік медичних кадрів із системи  

Справедливість розподілу 
спеціалістів за географічною 
ознакою 

– Значна нерівномірність розподілу спеціалістів між міською та сільською 
місцевостями  

Адекватність розподілу 
медичних працівників за 
спеціальностями 

– Наявність диспропорції в забезпеченості населення лікарями первинної 
ланки та вузькими спеціалістами, особливо в сільській місцевості: дефіцит 
лікарів первинної ланки та надлишкова чисельність лікарів-спеціалістів. 
– Надання первинної допомоги переважно дільничними лікарями 

Рівень кваліфікації медичних 
кадрів 

– Недостатність практичної підготовки фахівців на додипломному та 
післядипломному етапах. 
– Недосконалість системи контролю професійного рівня (атестації) 
медичного персоналу. 
– Недостатність умов та стимулів для підтримки професійного рівня в 
процесі професійної діяльності  

Рівень кваліфікації керівників 
системи охорони здоров’я 

– Відсутність дієвої системи підготовки керівних кадрів для органів і 
закладів охорони здоров’я.  
– Відсутність сучасних критеріїв для прийняття на керівні посади  

 

 



11


    



     
    
 

      
   
     
    


   
    
    
     

 

    


     
     
     
      

    
   
   


 
   
     

     

    




Характеристика Проблема 

Відповідність 
потребам галузі 

1. Інформаційна система не орієнтована на задоволення інформаційних потреб управління. 
2. Низький рівень диференціації інформаційного забезпечення між рівнями управління. 
3. Низька вірогідність інформації. 
4. Відсутність епідеміологічних досліджень. 
5. Недосконалість існуючої системи індикаторів для характеристики здоров’я населення 
та функціонування системи охорони здоров’я та якості надання медичної допомоги. 
6. Відсутність зв’язку між статистичною та економічною інформацією. 

Інформатизація 1.  Низький рівень інформатизації в галузі. 
2.  Використання в системі різнорідних і не ліцензованих інформаційних програм. 
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Характеристика Проблема 

Доступність 
лікарських 
засобів та 
виробів 
медичного 
призначення 

1. Більшість витрат на придбання лікарських засобів покривається населенням  
2. Неефективність державного регулювання та контролю за цінами на лікарські 
препарати.  
3. Система закупівель лікарських засобів без урахування реальної потреби в них 
медичних закладів, як за обсягом, так і за номенклатурою.  
4. Ціни на препарати, незважаючи на використання тендерних процедур, часто завищені.  
5. Відсутність моніторингу цін і тарифів на лікарські засоби.  
6. Ліберальний (безрецептурний) відпуск більшості ліків. 
7. Невиправдана практика заміни дешевих ліків дорогими.  

Якість 
лікарських 
засобів 

1. Відсутність сучасної системи управління якістю на всіх стадіях обігу лікарських засобів 
(виробництво, перевірка ефективності, призначення та відпуск лікарських препаратів). 
2. Недосконалість системи державної реєстрації лікарських засобів. 
3. Епізодичність контролю якості лікарських засобів.  
4. Неефективність системи фармнагляду. 
5. Відсутність прозорості у сфері призначення та споживання ліків, що призводить до 
нераціонального та надмірного їх використання.  
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Функція фінансування Проблема 

Збір коштів 

– Недостатній обсяг бюджетного фінансування (близько 3% ВВП). 
– Надмірні прямі витрати населення на потреби охорони здоров’я (близько 40% 
загальних витрат).  
– Збір коштів відбувається значною кількістю різних інститутів. 

Об’єднання коштів – Надмірна децентралізація та фрагментація фінансових потоків, у тому числі 
фінансування з державного бюджету паралельних (відомчих) систем охорони здоров’я. 

Механізми розподілу 
коштів 

– Розподіл фінансових коштів переважно за потужністю ЗОЗ. 
– Відсутність чіткого розмежування фінансових коштів між первинним та 
вторинним видами медичної допомоги.  
– Обмеженість частки фінансових коштів на потреби профілактики та первинної 
медичної допомоги. 

Закупівля медичних 
послуг 

– Діюча в Україні модель орієнтована на утримання ЗОЗ, а не на оплату наданих 
ними медичних послуг. 
– Кошторисне фінансування ЗОЗ практично виключає гнучкість у використанні 
фінансових коштів  
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Державні 
витрати на 

центральному 
рівні 14,0%

Кошти 
підприємств 

2,7%

Решта світу  
0,2%

Державні 
витрати на 

регіональному і 
місцевому 
рівнях 40,7%

Кошти 
домогосподарст

в 42,4%
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Характеристика Проблема 

Політика в сфері охорони здоров’я 

– Відсутність чітких цілей державної політики розвитку системи 
охорони здоров’я. 
– Недосконалість законодавчої на нормативно-правої бази для 
ефективного функціонування системи.  
– Відсутність чіткого розмежування повноважень у сфері охорони 
здоров’я між центральними та місцевими органами влади, місцевими 
адміністраціями та органами місцевого самоврядування. 

Оцінка результативності  
діяльності системи охорони 
здоров’я 

– Недосконалість системи моніторингу стану здоров’я та діяльності 
системи охорони здоров’я.  
– Недосконалість системи підзвітності на всіх рівнях управління. 

Участь в управлінні охороною 
здоров’я неурядових організацій та 
інших заінтересованих структур 

– Відсутність дієвої системи співробітництва з неурядовими 
організаціями та іншими заінтересованими структурами за межами 
системи охорони здоров’я 
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Захворюваність на грип Захворюваність на ГРВІ 

Рік 
 

Захворюваність 
на 100 тис. 

нас. 

Абсолютний 
приріст 

Темп 
росту,% 
при 

змінній 
основі  

Темп 
при-
росту, 

% 

Захворюваність 
на 100 тис. 

нас. 

Абсолютни
й приріст 

Темп 
росту,
% при 
змінній 
основі 

Темп 
приросту, 

% 

1999 3 381,2 – – – 16 306,5 – – - 
2000 2 896,7 -484,5 85,67 -14,33 16 915,4 608,9 103,73 3,73 
2001 1 825,5 -1 071,2 63,01 -36,98 16 812,8 -102,6 99,40 -0,60 
2002 548,2 -1 277,3 30,03 -69,97 15 910,8 -902 94,63 -5,36 
2003 2 258,5 1 710,3 411,98 311,98 16 320,5 409,7 102,58 2,57 
2004 752,1 -1 506,4 33,30 -66,70 15 973,9 -346,6 97,87 -2,12 
2005 993,5 241,4 132,10 32,10 16 861,1 887,2 105,55 5,50  
2006 156,2 -837,3 15,72 -84,27 15 764,8 -1 096,3 93,50 -6,50 
2007 1 014,0 857,8 649,17 549,17 17 239,2 1 474,4 109,35 9,35 
2008 685,5 -328,5 67,60 -32,39 16 666,8 -572,4 96,58 -3,42 
2009 619,8 -65,7 90,42 -9,58 19 466,8 2 800 116,80 16,80 
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Захворюваність на грип Захворюваність на ГРВІ 

Рік  
 

Захворюваність 
на 100 тис. 

нас. 

Абсолют-
ний 

приріст 

Темп 
росту,% 
при 

змінній 
основі  

Темп 
приросту, 

% 

Захворю-
ваність на 

100 тис. нас. 

Абсолют-
ний 

приріст 

Темп 
росту,% 
при 

змінній 
основі  

Темп 
приросту, 

% 

1999 3 249,5 – - - 3 837,0 – - - 
2000 1 302,3 -1 947,2 40,08 -59,92 11 215,6 7 378,6 292,30 192,30 
2001 2 001,2 698,9 153,67 53,67 11 231,5 15,9 100,14 0,14 
2002 156,2 -1 845 7,80 -92,2 10 262,8 -969,5 91,38 -8,62 
2003 1 281,7  1 125,5 820,55 720,55 10 347,6 84,8 100,83 0,83 
2004 243,4 -1 038,3 18,99 -81,01 9 140,4 -1 207,2 88,33 -11,67 
2005 102,3 -141,1 42,03 -57,97 10 079,9 939,5 110,28 10,28 
2006 63,2 -39,1 61,78 -38,22 10 473,3 393,4 203,90 3,90 
2007 431,8 368,6 683,23 583,23 10 939,4 466,1 104,45 4,15 
2008 186,6 -245,2 43,21 -56,79 10 751,3 -188,1 98,28 -1,72 
2009 106,9 -79,7 57,29 42,71 15 037,4 4 286,1 139,87 39,87 
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© Л. В. Діденко, Л. А. Устінова, М. І. Хижняк, 2011

УДК 312.6:616-057.36:355.25(477)

Л. В. ДІДЕНКО, Л. А. УСТІНОВА, М. І. ХИЖНЯК (Київ)

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОГО
ЗАПАСУ НА ЕТАПІ ВСТУПУ ТА ПРОХОДЖЕННЯВІЙСЬКОВОЇ

СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
В 2001-2010 РР.

Центральна військово-лікарська комісія Міністерства Оборони України
Українська військово-медична академія Міністерства Оборони України
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Група 
здоров’я* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Середній 
багаторічний 
показник 

І 88,96 85,58 84,97 85,16 77,40 91,29 80,25 85,23 90,40 95,26 86,45±0,38 
ІІ 8,78 10,66 12,26 10,13 18,20 5,40 10,32 13,88 6,05 3,32 9,90±0,33 
ІІІ 2,25 3,75 2,78 4,71 4,39 3,31 9,43 0,89 3,56 1,43 3,65±0,21 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Примітка: І –  здоровий, ІІ – практично здоровий, ІІІ – потребує систематичного нагляду.
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Оцінка 
фізичного 
розвитку 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Середній 
багаторіч-

ний 
показник 

Добрий 75,82 76,17 65,77 81,86 72,86 84,15 74,57 71,30 84,55 71,26 75,83±0,48 
Середній 23,77 23,47 33,85 17,56 26,11 15,18 24,27 20,46 15,37 27,17 22,72±0,47 
Недостатній 0,41 0,36 0,37 0,58 1,02 0,68 1,15 8,24 0,08 1,57 1,45±0,13 
Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
    


 
       




   
      

    
     

   

   



   
      
    
 
      
        





Група  
здоров’я* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Середній 
багаторічний 
показник 

І 69,40 72,63 73,55 66,17 69,59 62,34 63,74 62,59 41,86 59,55 64,14±0,22 
ІІ 16,66 16,11 15,61 20,68 20,37 24,91 23,45 21,57 14,21 25,48 19,91±0,18 
ІІІ 13,95 11,26 10,84 13,15 10,03 12,74 12,82 15,84 43,93 14,97 15,95±0,17 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Примітка: І – здоровий, ІІ – практично здоровий, ІІІ – потребує систематичного нагляду.
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Рецензент: к.мед.н. Н.В. Медведовська

© І.  М. Карпінець, 2011

УДК: 616-058+616-084+613.816

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ХВОРИХ
НА АЛКОГОЛІЗМ

І.  М. КАРПІНЕЦЬ (Івано-Франківськ)

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
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Рецензент:

УДК 616.62-003.7-08.849.11]-08.838

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ
ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ

ЛІТОТРИПСІЇ В УМОВАХ КУРОРТУ ГУСЯТИН

О. Л.  КОВАЛЬЧУК, А. І. МИСАК,  В. В. ТВЕРДОХЛІБ, Т. Б. КОРИЛЬЧУК,
С. О. НЕСТЕРУК (Тернопіль)

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

       








© О. Л.  Ковальчук, А. І. Мисак,  В. В. Твердохліб, Т. Б. Корильчук, С. О. Нестерук, 2011
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УДК : 616.314.17.-008.1-057:618.94

СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПРАЦІВНИКІВ,
ЗАЙНЯТИХ У ВИРОБНИЦТВІ ТОВАРІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ

 В. Є. ПУДЯК (Тернопіль)

ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
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Основна група n = 273 Контрольна група n = 133 Догляд за 
порожниною рота абс. число % P абс.число % 
регулярний 35 12,82 ±2,02 < 0, 001 38 28,57±3,91 
нерегулярний 144 52,74± 3,02 < 0.01 71 53,88 ±4,32 
відсутній 96 35,16±2,89 <0,05 24 18, 04±3,33 
 




Основна група  n = 273 Контрольна група n = 133 Індекс Федорова-
Володкіної абс. число % P абс. число % 

1,1 – 1,5 34 12,45 ±1,99 < 0. 001 31 23,31 ±3,67 
1,6 – 2,0 38 13,92 ±2,09 < 0,05 43 32,33 ±4,06 
2,1 – 2,5 46 16,84 ±2,26 < 0,01 39 29,32 ±3,95 
2,6 – 3,4 79 28,94 ±2,74 < 0,05 12 9,02 ± 2,48 
3,5 – 5,0 76 27,83 ±2,71 < 0,001 8 6,02 ± 2,06 
 
     

    
   

   





Працівники ВПХ n = 273 Контрольна група n = 133 
Вік у роках 

обстежено ГІ Обстежено ГІ Р 
20-25 51 2,14 ± 0,05 31 1,57 ± 0,08 < 0,001 
26-35 66 2,67 ± 0,06 30 2,04 ± 0,12 < 0,01 
36-45 82 2,78 ± 0,06 27 2,08 ± 0,13 < 0,001 
46-55 74 3,06 ± 0,08 45 2,47 ± 0,13 < 0,001 
разом 273 2,66 ± 0,06 133 1,97 ± 0,12 < 0,001 
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Основна група n = 273 Контрольна група n = 133 
Стаж у роках Кількість 

обстежених ГІ Кількість 
обстежених ГІ Р 

До 1 року 27 1,98 ± 0,62 21 1,53 ± 0,83 < 0,001 
1 - 5 40 2,34 ± 0,63 32 1,87 ± 1,02 <0,01 
6 – 10 64 2,89 ± 0,71 34 2,14 ± 1,07 < 0,001 
11 -15 68 3,81 ± 0,73 21 2,53 ± 1,16 < 0,001 
понад 15 74 2,98 ± 0,71 25 2, 61 ±1,31 < 0,001 
разом 273 2,80 ± 0,71 133 2,13 ± 1,08 < 0,001 
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© О. М. Голяченко, 2011

 

УДК 614.1(477)

О. М. ГОЛЯЧЕНКО (Тернопіль)

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського






 

     


    

    




 
Область 

 

Чисельність людності 
України 

 на 1 січня 1992 

Чисельність людності 
України   

на 1 січня 2011 

Вимерло 
людей 

% до 
початкового 

рівня 
Автономна республіка 
Крим з м. Севастополь 

2567,8 2333,6 234,2 9,3 

Вінницька 1896,6 1634,1 262,5 13,8 
Волинська 1069,9 1034,4 35,5 3,3 
Дніпропетровська 3907,2 3333,2 574,0 14,7 
Донецька 5332,0 4420,1 911,9 17,1 
Житомирська 1495,9 1279,8 216,1 14,4 
Закарпатська 1264,9 1244,5 20,4 1,6 
Запорізька 2100,7 1800,5 300,2 14,3 
Івано-Франківська 1441,2 1377,0 64,2 4,5 
Київська 1932,0 1711,9 220,1 11,4 
Кіровоградська 1236,2 1003,6 232,6 18,8 
Луганська 2871,7 2286,7 585,0 20,4 
Львівська 2751,0 2526,4 224,6 8,2 
Миколаївська 1348,5 1182,6 165,9 12,3 
Одеська 2616,1 2377,6 238,5 9,1 
Полтавська 1758,5 1479,9 278,6 15,8 
Рівненська 1176,2 1151,5 24,7 2,1 
Сумська 1425,5 1159,3 266,2 18,7 
Тернопільська 1172,2 1080,9 91,3 7,8 
Харківська 3168,3 2739,4 428,9 13,5 
Херсонська 1267,0 1086,8 180,2 14,2 
Хмельницька 1515,9 1323,8 192,1 12,7 
Черкаська 1527,6 1281,8 245,8 16,1 
Чернівецька 943,3 901,2 42,1 4,5 
Чернігівська 1394,9 1089,7 305,2 21,9 
м. Київ 2620,8 2757,9 +137,1 +5,2 
Україна 51801,9 45598,2 6203,7 12,0 
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1980 – 1989 рр. 1991 – 2010 рр. 

Історичні регіони України 
Наскільки 

більше вимерло 
людей 

 у порівнянні з 
народженими 

Їх частка по 
відношенню до 
пересічної 

кількості сільської 
людності 

Наскільки більше 
вимерло людей у 
порівнянні з 
народженими 

Їх частка по 
відношенню до 
пересічної 

кількості сільської 
людності 

Чернігівська,  Сумська, 
Полтавська, Харківська області – 
колишня лівобережна                                            
Гетьманщина: майже 3,5 ст. в 
складі Російської імперії – СРСР 

-173724 - 6,2 -631800 -24,7 

Вінницька, Житомирська, 
Хмельницька обл. - колишня 
правобережна Гетьманщина: 
майже 2 ст. в складі Російської 
імперії – СРСР 

-113540 - 4,0 -502700 -20,3 

Дніпропетровська, Запорізька, 
Кіровоградська, Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, 
Донецька, Луганська обл. – 
колишні Землі Війська 
Запорізького – менше 2 ст. в 
складі Російської імперії – СРСР 

-24297 - 0,54 -659800 -15,1 

Тернопільська, Львівська, Івано-
Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська обл. – колишня 
Галичина, Буковина, Закарпаття: 
півстоліття в складі імперії СРСР                          

+144971 +3,6 -164800 -4,3 

 

Примітка: не включені Київська і Черкаська області, частини яких входили до різних регіонів та Рівненська і
Волинська, що на певний період не входили до складу імперії.
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Показник зв'язку між 
вимиранням людей і 
Частотою смертельних 
отруєнь алкоголем  
Частотою розлучень 
Частотою абортів 
Забезпеченістю лікарями                                                                   

  
  

0,82 
 
0,76 
  0,63 
-0,41 
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Адміністративні  
території 

Скільки людей орієнтовно 
 вимре до 2020 р. (тис) 

Орієнтовне число людності 
 в 2020 р. (тис.) 

Україна  43593,2 
Автономна Республіка Крим 70,0 2263,6 
Вінницька 90,0 1544,1 
Волинська +4,0 1038,4 
Дніпропетровська 190,0 3143,2 
Донецька 323,0 4097,1 
Житомирська 70,0 1209,8 
Закарпатська +34,0 1278,5 
Запорізька 104,0 1696,5 
Івано-Франківська 12,0 1365,0 
Київська 86,0 1625,9 
Кіровоградська 70,0 933,6 
Луганська 178,0 2108,7 
Львівська 40,0 2486,4 
Миколаївська 59,0 1123,6 
Одеська 74,0 2303,6 
Полтавська 118,0 1361,9 
Рівненська +21,0 1172,5 
Сумська 97,0 1062,3 
Тернопільська 38,0 1042,9 
Харківська 156,0 2583,4 
Херсонська 51,0 1035,8 
Хмельницька 65,0 1258,8 
Черкаська 92,0 1189,8 
Чернівецька 7,0 894,2 
Чернігівська 114,0 975,7 
м. Київ +33,0 2790,9 
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© Л. А. Чепелевська, О. М. Орда, 2011

 

УДК 616.3:314.4(477)

Л. А. ЧЕПЕЛЕВСЬКА, О. М. ОРДА (Київ)

РОЛЬ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ У СТРУКТУРІ ПРИЧИН
СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”
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Рік 
Регіон 

2005 2006 2007 2008 2009 
2009 р. у % до 

2005 р. 
УКРАЇНА 67,3 64,6 72,2 76,4 76,7 114,0 
АР Крим 56,9 53,6 63,8 65,0 65,1 114,4 
Вінницька 52,4 52,5 59,2 60,0 60,4 115,3 
Волинська 75,5 75,9 87,6 86,1 86,1 114,0 
Дніпропетровська 98,9 94,4 107,6 111,1 111,8 113,0 
Донецька 85,6 81,6 94,8 102,4 103,2 120,6 
Житомирська 63,3 61,4 67,3 68,3 68,8 108,7 
Закарпатська 84,8 74,4 80,4 84,7 84,7 99,9 
Запорізька 48,1 52,3 51,1 56,7 57,0 118,5 
Івано-Франківська 42,6 45,8 50,3 55,0 55,1 129,3 
Київська 74,9 69,0 81,0 85,5 85,9 114,7 
Кіровоградська 53,3 50,6 56,7 60,4 61,0 114,4 
Луганська 99,2 95,8 103,6 116,2 117,3 118,2 
Львівська 42,7 45,1 50,1 54,8 54,9 128,6 
Миколаївська 81,0 78,5 88,1 85,8 86,3 106,5 
Одеська 84,2 78,1 87,5 85,3 85,4 101,4 
Полтавська 62,9 54,1 60,2 65,9 66,5 105,7 
Рівненська 47,4 43,4 50,5 56,8 56,8 119,8 
Сумська 58,2 55,1 57,9 65,3 66,0 113,4 
Тернопільська 48,2 39,8 48,4 50,2 50,5 104,8 
Харківська 56,0 52,0 59,4 64,5 64,9 115,9 
Херсонська 57,1 58,9 63,8 65,2 65,6 114,9 
Хмельницька 71,3 64,1 67,2 71,6 72,1 101,1 
Черкаська 75,2 68,7 77,1 82,8 83,5 111,0 
Чернівецька 35,4 34,8 36,3 39,2 39,2 110,7 
Чернігівська 54,6 52,2 56,9 62,0 62,8 115,0 
м. Київ 52,5 57,6 62,6 63,9 63,4 120,8 
м. Севастополь 66,5 72,0 75,7 93,2 93,0 139,8 
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Чоловіки Жінки 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 94,0 107,0 113,8 44,3 50,8 114,7 
АР Крим 74,2 84,0 113,2 42,2 49,1 116,3 
Вінницька 79,1 92,0 116,3 30,0 33,8 112,7 
Волинська 112,6 128,5 114,1 42,6 48,7 114,3 
Дніпропетровська 141,2 155,5 110,1 63,1 75,1 119,0 
Донецька 121,9 147,6 121,1 55,0 66,4 120,7 
Житомирська 91,2 97,5 106,9 39,3 44,1 112,2 
Закарпатська 104,5 108,2 103,5 66,7 63,1 94,6 
Запорізька 63,2 79,9 126,4 35,3 37,8 107,1 
Івано-Франківська 59,9 78,6 131,2 27,1 34,2 126,2 
Київська 106,9 123,2 115,2 47,3 54,0 114,2 
Кіровоградська 71,0 80,6 113,5 38,3 44,6 116,4 
Луганська 139,8 162,6 116,3 64,9 79,3 122,2 
Львівська 62,0 82,1 132,4 25,4 30,5 120,1 
Миколаївська 115,0 112,0 97,4 51,7 64,3 124,4 
Одеська 105,0 102,2 97,3 66,0 70,7 107,1 
Полтавська 93,1 94,1 101,1 37,4 43,2 115,5 
Рівненська 66,0 84,2 127,6 30,6 32,1 104,9 
Сумська 85,5 99,1 115,9 35,3 38,3 108,5 
Тернопільська 75,5 83,0 109,9 24,6 22,3 90,6 
Харківська 80,2 90,7 113,1 35,6 42,9 120,5 
Херсонська 75,6 84,1 111,2 41,1 49,6 120,7 
Хмельницька 99,3 107,5 108,3 47,2 41,7 88,3 
Черкаська 108,2 122,7 113,4 47,6 50,7 106,5 
Чернівецька 50,0 57,6 115,2 22,5 22,9 101,8 
Чернігівська 82,5 93,8 113,7 31,4 37,2 118,5 
м. Київ 69,0 83,1 120,4 38,1 46,4 121,8 
м. Севастополь 83,2 121,3 145,8 52,5 69,4 132,2 
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Міське населення  Сільське населення 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 70,1 78,7 112,3 61,3 72,5 118,3 
АР Крим 63,5 67,5 106,3 45,7 61,0 133,5 
Вінницька 52,8 55,2 104,5 52,1 65,4 125,5 
Волинська 80,3 86,4 107,6 70,6 85,8 121,5 
Дніпропетровська 98,4 110,5 112,3 101,7 118,6 116,6 
Донецька 86,9 103,2 118,8 73,4 103,5 141,0 
Житомирська 64,4 67,7 105,1 61,9 70,2 113,4 
Закарпатська 101,7 108,1 106,3 74,9 71,0 94,8 
Запорізька 50,8 59,1 116,3 39,5 50,3 127,3 
Івано-Франківська 46,9 55,3 117,9 39,4 54,9 139,3 
Київська 70,8 75,2 106,2 80,8 102,3 126,6 
Кіровоградська 55,8 63,5 113,8 49,3 57,1 115,8 
Луганська 101,7 120,0 118,0 83,3 100,1 120,2 
Львівська 49,7 61,1 122,9 32,2 45,6 141,6 
Миколаївська 81,0 82,2 101,5 81,1 94,8 116,9 
Одеська 84,4 79,4 94,1 83,9 97,1 115,7 
Полтавська 58,6 63,7 108,7 69,3 70,7 102,0 
Рівненська 53,3 58,1 109,0 42,1 55,6 132,1 
Сумська 57,8 61,7 106,0 59,1 74,5 126,1 
Тернопільська 51,9 47,1 90,7 45,4 53,1 117,0 
Харківська 55,8 63,8 114,3 57,0 69,0 121,0 
Херсонська 59,6 69,3 116,3 53,3 59,8 112,2 
Хмельницька 57,3 60,9 106,3 86,6 85,2 98,4 
Черкаська 67,4 74,7 110,8 84,7 94,4 111,4 
Чернівецька 43,2 52,5 121,5 30,0 29,7 99,0 
Чернігівська 50,1 54,9 109,6 61,3 75,4 123,0 
м. Київ 52,5 63,4 120,8 x х x 
м. Севастополь 67,9 93,2 137,3 44,8 90,3 201,6 
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Чоловіки  Жінки 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. у % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 97,5 109,3 112,1 46,8 52,9 113,0 
АР Крим 84,4 87,2 103,3 46,3 51,5 111,2 
Вінницька 75,2 82,1 109,2 33,4 32,2 96,4 
Волинська 122,2 121,6 99,5 44,0 56,2 127,7 
Дніпропетровська 141,5 155,2 109,7 62,1 73,3 118,0 
Донецька 123,3 147,1 119,3 56,4 67,0 118,8 
Житомирська 91,6 94,3 102,9 40,9 44,9 109,8 
Закарпатська 130,4 144,0 110,4 76,0 76,1 100,1 
Запорізька 66,5 82,7 124,4 37,7 39,5 104,8 
Івано-Франківська 61,4 78,0 127,0 33,9 35,2 103,8 
Київська 101,0 112,1 111,0 44,2 43,1 97,5 
Кіровоградська 74,7 88,4 118,3 40,1 42,8 106,7 
Луганська 142,8 165,7 116,0 67,4 82,0 121,7 
Львівська 70,5 87,3 123,8 31,1 37,8 121,5 
Миколаївська 113,5 108,1 95,2 53,5 60,6 113,3 
Одеська 108,6 94,5 87,0 63,4 66,2 114,4 
Полтавська 85,9 88,6 103,1 35,5 42,8 120,6 
Рівненська 67,9 82,3 121,2 40,6 37,2 91,6 
Сумська 85,3 92,2 108,1 34,8 36,5 104,9 
Тернопільська 76,5 73,7 96,3 30,3 23,9 78,9 
Харківська 78,8 89,8 114,0 36,4 41,9 115,1 
Херсонська 79,8 91,9 115,2 42,7 50,5 118,3 
Хмельницька 80,1 92,4 115,4 37,4 33,5 89,6 
Черкаська 94,5 109,0 115,3 44,6 46,1 103,4 
Чернівецька 60,0 76,5 127,5 28,6 31,9 111,5 
Чернігівська 73,5 79,9 108,7 30,1 34,0 113,0 
м. Київ 69,0 83,1 120,4 38,1 46,4 121,8 
м. Севастополь 83,6 124,5 148,9 54,7 67,2 122,8 
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Чоловіки  Жінки 
Регіон 

2005 р. 2009 р. 2009 р. в % 
до 2005 р. 2005 р. 2009 р. 2009 р. в % 

до 2005 р. 
УКРАЇНА 86,8 102,3 117,9 39,0 46,2 118,5 
АР Крим 57,6 78,9 137,0 35,0 45,1 128,9 
Вінницька 82,6 101,5 122,9 26,9 35,2 130,9 
Волинська 103,0 135,4 131,5 41,1 40,5 98,5 
Дніпропетровська 139,8 157,1 112,4 68,4 84,7 123,8 
Донецька 109,1 151,5 138,9 42,1 61,0 144,9 
Житомирська 90,6 101,8 112,4 37,2 43,0 115,6 
Закарпатська 89,7 87,8 97,9 61,0 55,3 90,7 
Запорізька 52,9 71,0 134,2 27,7 32,2 116,2 
Івано-Франківська 58,8 79,0 134,3 22,0 33,4 151,8 
Київська 115,6 140,6 121,6 51,8 70,5 136,1 
Кіровоградська 65,3 68,3 104,6 35,4 47,5 134,2 
Луганська 121,7 143,2 117,7 49,1 61,5 125,2 
Львівська 49,3 74,4 150,9 16,8 19,5 116,1 
Миколаївська 117,9 120,0 101,8 47,9 72,3 150,9 
Одеська 98,0 116,8 119,2 71,3 79,5 111,5 
Полтавська 103,7 102,4 98,7 40,3 43,8 108,7 
Рівненська 64,5 85,9 133,2 21,4 27,4 128,0 
Сумська 86,0 112,6 130,9 36,2 41,9 115,7 
Тернопільська 74,7 90,0 120,5 20,4 21,1 103,4 
Харківська 85,1 94,2 110,7 32,5 47,0 144,6 
Херсонська 69,5 72,6 104,5 38,5 48,2 125,2 
Хмельницька 121,0 125,5 103,7 57,9 51,2 88,4 
Черкаська 124,8 139,8 112,0 51,3 56,4 109,9 
Чернівецька 43,1 44,6 103,5 18,3 16,5 90,2 
Чернігівська 96,4 116,8 121,2 33,2 42,4 127,7 
м. Київ x х x x х x 
м. Севастополь 76,2 73,4 96,3 16,9 105,2 622,5 
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в тому числі 
з них в т.ч. 
в т.ч. 

Адміністративно
-територіальна 

одиниця 
Всього 

Хвороби 
стравоходу, 
шлунка, 
ДПК 

Хвороби 
печінки  

Алко-
гольна 
хвороба 
печінки 

Алко-
гольний 
цироз 
печінки 

фіброз і 
цироз 
печінки 

Хвороби 
жовчного 
міхура, 
жовчови-
відних 
шляхів та 
підшлун-
кової 
залози  

гострий 
панкре-
атит  

інші 
хвороби 
трав-
лення 

УКРАЇНА 65,3 4,4 46,5 7,9 5,6 35,0 6,8 4,4 7,6 
Автономна 
Республіка Крим 54,7 4,8 35,1 3,8 2,4 28,1 7,0 4,3 7,8 

Вінницька 49,9 3,3 37,2 3,4 3,2 32,4 4,5 3,1 4,9 
Волинська 62,1 1,8 45,9 7,4 6,8 37,6 9,4 8,4 5,0 
Дніпропетровська 92,2 4,9 70,9 6,1 3,7 57,0 5,7 3,3 10,7 
Донецька 82,6 5,9 59,4 7,2 4,8 46,6 8,6 5,8 8,7 
Житомирська 57,8 2,3 45,4 8,8 4,3 35,3 5,9 3,9 4,2 
Закарпатська 67,0 1,7 38,5 17,8 13,3 18,8 21,5 16,9 5,3 
Запорізька 49,2 7,4 27,1 8,8 7,9 17,0 6,1 2,7 8,6 
Івано-Франківська 47,7 1,8 35,3 3,6 3,4 29,8 4,7 3,7 5,9 
Київська 71,0 3,8 53,9 6,0 3,0 42,9 6,8 5,0 6,5 
Кіровоградська 55,5 4,4 37,6 4,8 3,2 31,3 2,6 1,3 10,9 
Луганська 102,4 4,7 77,4 27,2 14,1 41,6 8,3 3,9 12,0 
Львівська 48,8 2,9 32,9 8,5 7,8 23,6 7,8 5,0 5,2 
Миколаївська 82,8 4,9 65,7 15,1 10,0 39,6 4,8 3,3 7,4 
Одеська 76,4 5,3 57,8 8,7 6,1 46,4 5,4 3,2 7,9 
Полтавська 60,8 4,7 39,2 8,7 8,2 29,0 6,0 1,8 10,9 
Рівненська 50,1 2,0 37,3 5,3 4,3 30,5 5,3 4,8 5,5 
Сумська 57,5 4,5 41,3 10,8 8,9 29,1 5,1 2,7 6,6 
Тернопільська 44,5 1,0 31,3 0,6 0,3 29,1 9,3 8,8 2,9 
Харківська 57,4 6,0 35,1 3,6 3,0 29,8 7,8 5,0 8,5 
Херсонська 62,2 3,7 45,3 3,6 3,1 37,4 4,4 3,2 8,8 
Хмельницька 60,0 2,2 47,5 12,3 9,1 30,9 4,2 2,5 6,1 
Черкаська 65,9 3,8 50,9 9,2 7,7 38,5 4,5 2,8 6,7 
Чернівецька 31,9 1,9 24,2 1,0 0,6 22,0 3,1 1,9 2,7 
Чернігівська 56,7 3,1 41,4 12,0 8,3 28,2 4,3 3,2 7,9 
м. Київ 55,0 7,2 32,1 2,7 1,6 24,6 6,4 4,3 9,3 
м. Севастополь 90,7 9,5 57,1 4,7 3,7 50,2 8,7 6,8 15,4 
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УДК 614.2:378.1

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ

МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Н. О. ВЕНГРИН (Дубно)

Дубенський медичний коледж
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Компоненти теоретичної підготовки Частота 
незадоволеності Ранг 

Знання в сфері спеціальних клінічних дисциплін 46,3±5,6 1 
Знання фармакологічної дії найбільш поширених лікарських препаратів 22,5±4,7 2 
Знання в сфері фундаментальних дисциплін 18,8±4,4 3 
Знання правил зберігання та обліку лікарських засобів 17,5±4,3 4 
Знання чинної нормативно-правової бази 16,3±4,1 5 
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Компоненти практичної підготовки Частота 
незадоволеності Ранг 

Вміння приймати професійні рішення в межах своєї компетенції 45,0±5,6 1 
Вміння вести відповідну облікову та звітну медичну документацію  23,8±4,8 2 
Вміння виконувати медичні втручання в межах своєї компетенції 17,5±4,3 3 
Вміння планувати свою діяльність  11,3±3,5 4 
Вміння здійснювати догляд за пацієнтами 11,3±3,5 5 
Вміння співпрацювати з лікарями та іншим медичним персоналом 10,0±3,4 6 
Вміння навчати пацієнтів навичкам самоконтролю та самодопомоги 8,8±3,2 7 
Здійснення контролю за санітарно-гігієнічним та санітарно-епідемічним станом в закладі 6,3±3,6 8 
Вміння виписувати рецепти в межах своєї компетенції 6,3±2,7 9 
Вміння проводити санітарно-освітню роботу з населенням 1,3±1,2 10 
Інше 1,3±1,2 11 
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Причина Значення коефіцієнту 
кореляції (r) Достовірність 

Вміння встановлювати психологічний контакт з пацієнтом  та членами 
його родини 0,74 р<0,00001 

Здатність приділяти увагу проблемам пацієнта, його реакції на захворювання 0,68 р<0,00001 
Вміння аргументувати необхідність виконання медичних призначень 0,53 р<0,00001 
Вміння формувати партнерські відносини 0,54 р<0,00001 
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 7% 

32% 

11% 

26% 

10% 

14% 

Рівень практичної підготовки 

Дотримання принципів медичної деонтології 

Рівень теоретичної підготовки 

Вміння спілкуватися з пацієнтами 
та їх родичами 

Особистісні якості випускників  Рівень навичок роботи на комп'ютері 




 

     
 
      




 

Задоволеність 
№ 
з/п Складова Середній 

бал 
(M±m) 

Ступінь впливу складових на 
якість професійної діяльності, % 

Середній бал з 
урахуванням 
ступеня впливу 

1. Рівень практичної підготовки 
випускників 3,36±0,1 32 1,11 

2 Рівень теоретичної підготовки 
випускників 3,27±0,09 26 0,85 

3 Особистісні якості випускників  3,8± 0,04 14 0,53 

4 Дотримання випускниками 
принципів медичної деонтології 4,03±0,11 11 0,44 

5 Вміння випускників спілкуватися з 
пацієнтами та їхніми родичами 3,49± 0,1 10 0,35 

6 Рівень навичок роботи випускників 
на комп’ютері 3,4±0,1 7 0,24 

 Інтегральний показник 3,56 100 3,52 
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Рік 
Кількість нововведень розділу 

2005 2006 2007 2008 2009 
Всього нововведень, 9 29 19 33 54 
у тому числі нововведень, наданих Українським 
інститутом громадського здоров’я*  

1 13 12 21 45 

 
*Примітка: у 2008 р. заклад перейменовано на Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України.
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Дисертації Кількість 
Шифр спецради Установа 

докт. канд. абс. % 

Д 26.003.01 Національний медичний університет  
ім. О.О. Богомольця 4 11 15 34,1 

Д 26.613.07 Національна медична академія післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика 4 25 29 65,9 

Всього 8 36 44 100 
 

    
 

Спеціалізована рада Кількість докторських 
дисертацій 

Кількість кандидатських 
дисертацій 

Національна медична академія післядипломної освіти  
ім. П.Л. Шупика 0 16 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 3 1 
Всього 3 17 
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© Г. Я. Пархоменко, 2011

УДК 614.2.001.73

Г. Я. ПАРХОМЕНКО (Київ)

СТАВЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДО
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України



       






     

 
   
 
   
      

       
    
   


    

   

     
   
       
 
   

   

     
    
     
      
      
  

   
    
     
 
    
    
    



    
     



      




Показник Задоволений  Не 
задоволений 

Не 
визначився 

Задоволеність умовами праці 49,9 43,9 6,2 
Задоволеність організацією трудового процесу 47,6 43,5 8,9 
Задоволеність рівнем оплати праці 36,4 57,4 6,2 
Задоволеність якістю медичної допомоги в лікарні 31,9 62,6 5,5 
Задоволеність рівнем матеріально-технічного оснащення лікарні 26,5 65,4 8,1 
Задоволеність рівнем фінансування закладу 28,5 66,7 4,8 
Задоволеність рівнем професійної підготовки медичних кадрів 36,3 52,4 11,3 
Можливість самостійно приймати рішення структури лікарні 4,8 89,7 5,5 
Можливість самостійно приймати рішення економічного характеру 3,5 92,1 4,4 
Складність взаємозв’язків з місцевою владою 13,6 78,6 7,8 
 



68




Показник Позитивна 
відповідь 

Негативна 
відповідь 

Не 
визначився 

Поінформований про мету і задачі реформ 57,3 31,4 11,3 
Поінформований про структурні перетворення на первинному рівні 55,9 38,3 5,8 
Поінформований про структурні перетворення на вторинному рівні 64,6 29,9 5,5 
Поінформований про структурні перетворення на третинному рівні 21,8 72,7 5,5 
Поінформований про структурні перетворення на рівні регіону 35,9 58,3 5,8 
Поінформований про зміни системи фінансування 15,6 78,4 5,8 
Ознайомлений з новою законодавчою базою 45,1 41,6 13,3 
Інформацію отримав у мережі ІНТЕРНЕТ 29,4 64,7 5,9 
Інформацію отримав від колег 12,8 79,4 7,8 
Інформацію отримав із ЗМІ 9,9 61,1 2,8 
Інформацію отримав на медичних нарадах 36,1  8,3 
Інформацію отримав на спеціальних зібраннях на регіональному рівні 10,9 80,8 8,3 
Інформацію отримав на спеціальних зібраннях на місцевому рівні 7,1 84,6 8,3 
Вважає інформаційне забезпечення організаторів охорони здоров’я 
достатнім 11,3 76,3 12,4 
Вважає інформаційне забезпечення медичних працівників достатнім 10,6 77,0 12,4 
Вважає інформаційне забезпечення населення достатнім 7,3 81,9 10,8 
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Показник Позитивна 
відповідь 

Негативна 
відповідь 

Не 
визначився 

Готовий до структурних перетворень 21,9 61,3 16,8 
Дасть можливість реалізувати свої ідеї щодо лікування хворих 22.05 58,05 19,9 
Підніме рівень ефективності використання ресурсів 38,9 43,2 17,9 
Підніме рівень ефективності медичної допомоги 36,8 41,15 22.05 
Забезпечить ефективне впровадження сучасних технологій 53,6 33,8 12,6 
Підніме престиж професії медичного працівника 49,3 30,75 19,95 
Забезпечить гідну заробітну плату 43,1 26,45 30,45 
Буде надана більша самостійність в прийнятті рішень 65,1 23,35 11,55 
Не бачу потреби у розробці будь-яких нововведень із свого боку 78,1 15,5 6,6 
Можу залишитися без роботи 47,7 35,5 16,8 
Погіршить доступність медичної допомоги 40,5 42,4 17,1 
Призведе до скорочення медичного персоналу 50,1 40,3 9,6 
Призведе до скорочення фінансування закладів охорони здоров’я 51,6 33,1 15,3 
Реформи мають проводити державні службовці і політики 57,9 35,8 6,3 
Не знаю, які зміни будуть проведені 58,2 23,5 18,3 
Не готовий працювати в нових умовах 64,8 26,5 8,7 
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© А. В. Владзимирський, а. А. Останін, 2011

  
    
    
  
    

 







         

          


     
   





 









Рецензент: д.мед.н., проф. Слабкий Г.О.

УДК 61:621.397.13:004.4

А. В. ВЛАДЗИМИРСЬКИЙ, А. А. ОСТАНІН (Донецьк, Дніпропетровськ)

ОБ РУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Донецький національний медичний університет імені М. Горького
Головне управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
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НР 

МР 

МОЗ 

УОЗ 

електронний телемедичний
документообіг

методична інформація з
організації телемедичної
діяльності

статистична, звітна,
інформація для контролю
ефективності

юридична, нормативно-
правова інформація

   


а – статична ієрархічна субмодель компонентів служби;

б – динамічна мережна субмодель структури служби й внутрішніх взаємодій (I, II, III – первинний, вторинний,
третинний рівні медико-санітарної допомоги, МР – міжнародний рівень (взаємодія із закордонними медичними
центрами), НР – національний рівень (міжобласна взаємодія з медичними центрами), УОЗ – управління охороною
здоров’я територіальної державної адміністрації, МОЗ – Міністерство охорони здоров’я, профільні відомства,
установи)
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Рецензент: Є.М. Кривенко
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© А. В. Пірникоза, 2011

УДК 314.4:303.5.004.12

А. В. ПІРНИКОЗА (Вінниця)

ДЕСКРИПТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАСИВУ ДАНИХ
ВИПАДОК-КОНТРОЛЬ З ВИВЧЕННЯ ЛЕТАЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК

ЕКСТРЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова








    
    
   
   
      
   
   
    
   


    
    

  
     

   
 
   
   
 

    
     
      


    
    

   
    


     
   




  
   



   

   



    

 
 

хі-квадрат (3)=0,666; р=0,881



Випадки Контроль Всього 
Комбінація етапів 

абс. % абс. % абс. % 
1 105 43,75 139 47,28 244 45,69 
2 51 21,25 59 20,07 110 20,60 
3 29 12,08 33 11,22 62 11,61 

13 55 22,92 63 21,43 118 22,10 
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Випадки Контроль Всього 
Стать 

абс. % абс. % абс. % 
Жінки 100 41,67 117 39,80 217 40,64 
Чоловіки 140 58,33 177 60,20 317 59,36 

 хі-квадрат (1)=0,192; р=0,661

    





      


     
  


    

      
 




Випадки Контроль Всього Вікова група абс. % абс. % абс. % 
До 30 50 20,83 60 20,41 110 20,60 
30–50 12 5,00 20 6,80 32 5,99 

Старші 50 178 74,17 214 72,79 392 73,41 
 хі-квадрат (2)=0,7623; р=0,6831


    




Випадки Контроль Всього 
Зайнятість 

абс. % абс. % абс. % 
Не працюють 212 88,33 219 74,49 431 80,71 
Працюють 28 11,67 75 25,51 103 19,29 

 


   

    




Випадки Контроль Всього 
Місце проживання 

абс. % абс. % абс. % 
Місто 82 34,17 102 34,69 184 34,46 
Село 158 65,83 192 65,31 350 65,54 

 
хі-квадрат (1)=0,016; р=0,8985

хі-квадрат (1)=16,266; р<0,0001
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Випадки Контроль Всього Частота 
медичного 
обстеження абс. % абс. % абс. % 

0 137 57,08 157 53,40 294 55,06 
1–3 76 31,67 97 32,99 173 32,40 

4 і більше 27 11,25 40 13,61 67 12,55 
 
хі-квадрат (2)=0,981; р=0,6122


   
   
     
    
  





   

     
    
 

Випадки Контроль Всього 
Частота 

абс. % абс. % абс. % 
0 150 62,50 173 58,84 323 60,49 

1–3 71 29,58 88 29,93 159 29,78 
4 і більше 19 7,92 33 11,22 52 9,74 

 
хі-квадрат (2)=1,7822; р=0,4102
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Випадки Контроль Всього 
Кількість факторів 

абс. % абс. % абс. % 
0 77 32,08 108 36,73 185 34,64 
1 96 40,00 122 41,50 218 40,82 
2 53 22,08 53 18,03 106 19,85 

3 і більше 14 5,83 11 3,74 25 4,68 
 
хі-квадрат (3)=3,2278; р=0,3578

   
     

     
     

    
 



Випадки Контроль Всього 
Кількість патології 

абс. % абс. % абс. % 
0 59 24,58 93 31,63 152 28,46 
1 138 57,50 180 61,22 318 59,55 

2 і більше 43 17,92 21 7,14 64 11,99 
 хі-квадрат (2)=15,4119; р=0,0005
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Випадки Контроль Всього 
Стан 

абс. % абс. % абс. % 
Середній 15 6,25 132 44,90 147 27,53 
Важкий 87 36,25 121 41,16 208 38,95 

Дуже важкий 138 57,50 41 13,95 179 133,52 
 хі-квадрат (2)=147,2899; р<0,0001



Випадки Контроль Всього 
Діагноз/група діагнозів 

абс. % абс. % абс. % 
Інсульт 89 37,08 95 32,31 184 34,46 
Травма черепа 22 9,17 11 3,74 33 6,18 
Інфаркт міокарда 70 29,17 119 40,48 189 35,39 
Отруєння 13 5,42 21 7,14 34 6,37 
Гостра органна недостатність 15 6,25 14 4,76 29 5,43 
Панкреатит 6 2,50 5 1,70 11 2,06 
Опіки 6 2,50 4 1,36 10 1,87 
Політравма 5 2,08 10 3,40 15 2,81 
Пневмонія 6 2,50 4 1,36 10 1,87 
ШКК 8 3,33 11 3,74 19 3,56 

 хі-квадрат (9)=16,2193; р=0,0624
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Час, години
Рис. 2. Розподіл випадків і контролів за вчасністю долікарської
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Час, години
Рис. 3. Розподіл випадків і контролів за вчасністю лікарської
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Час, години
Рис. 4. Розподіл випадків і контролів за вчасністю

спеціалізованої лікарської допомоги
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Випадки Контроль Всього 
Доставка 

абс. % абс. % абс. % 
Самостійно 7 2,92 36 12,29 43 8,07 
Медичним персоналом 18 7,50 43 14,68 61 11,44 
Родичами 41 17,08 52 17,75 93 17,45 
Швидкою допомогою 174 72,50 162 55,29 336 63,04 

 
хі-квадрат (3)=26,5258; р<0,0001
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Час, дні
Рис. 5. Розподіл пацієнтів за тривалістю перебування у

К
іл
ьк
іс
ть

 п
ац
іє
нт
ів

Контролі

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Випадки

0 5 10 15 20 25 30 35 40


   

 
   



     


     
 
   
      



      
 


   
    
      

  

  
    



 
 
 


 








          





 

    

     


 
    

    






85












Рецензент: д.мед.н., проф. Л. А. Чепелевська

УДК 316.728:616-058-057.87

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В КОНТЕКСТІ ЇХНЬОГО СПОСОБУ

ЖИТТЯ

С. П. СОБОЛЬ (Сімферополь)

ДЗ “Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського”








© С. П. Соболь, 2011
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Характер проведення дозвілля Вітчизняні 
студенти 

Іноземні 
студенти Р Всього 

Читання спеціальної літератури вдома чи у бібліотеці 10,1±0,3 8,4±0,2 >0,05 9,3 
Читання художньої літератури 3,3±0,3 1,5±0,6 >0,05 2.4 
Відвідування кіно, театру, виставок, музеїв 9,1±0,4 3,8±0,7 >0,01 6,5 
Зайняття фізичною культурою та спортом 6,5±1,1 9,5±0,8 >0,05 8,0 
Відвідування розважальних закладів 12,7±1,2 10,3±1,3 <0,5 11,5 
Захоплення улюбленою справою (хобі) 4,8±0,3 7,3±0,6 >0,05 6,0 
Перегляд телепередач, просто відпочиваю, сплю 11,6±0,5 10,8±0,9 <0,5 11,2 
У колі друзів та знайомих 15,6±0,7 16,2±1,1 <0,5 15,8 
Вихід на природу, мандрівки у вихідні дні 3,2±0,1 0,3±0,3 >0,01 1,8 
Зайняття господарськими справами (прання білизни, 
приготування їжі тощо) 23,1±1,7 31,9±2,1 >0,05 27,5 
Разом 100,0 100,0  100,0 
 
 


    





    
      
  
 

  


     



       
    
     
   
     
 
     
    
   
    

    
   

  


 




Оцінка організації дозвілля Вітчизняні студенти-
медики 

Іноземні студенти-
медики Р Всього 

Задоволені у повній мірі 21,0±1,3 18,5±1,6 <0,5 19,8 
Не задоволені 73,9±1,6 79,9±1,4 >0,05 76,9 
Не визначилися 5,1±0,4 1,6±0,2 >0,01 3,3 
Разом 100,0 100,0  100,0 
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Рецензент: Ф.П. Ринда
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© А. М. Яворський, 2011

 

УДК: 616-058+614.254+616-089

А. М. ЯВОРСЬКИЙ (Івано-Франківськ)

РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ МЕДИЧНОЮ

ДОПОМОГОЮ

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
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© С. І. Шкробот, В. В. Шкробот, Г. Ф. Корнієнко, І. І.Корнієнко, 2011

УДК:61.001.8.+519.24/27:616.89/8)-085

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНОЇ РОБОТИ У

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІЙ ЛІКАРНІ

С. І. ШКРОБОТ, В. В. ШКРОБОТ, Г. Ф. КОРНІЄНКО, І. І.КОРНІЄНКО (Тернопіль)

Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня
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УДК 364.444:347.61.001.73

О. К. ТОЛСТАНОВ (Житомир)

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛІКАРЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”




 

© О. К. Толстанов, 2011
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Позитивно Негативно 
Позиція 

абс. % абс. % 
Наявність умов для лабораторного обстеження в амбулаторії 97 4,1 143 95,9 
Наявність умов для ЕКГ-обстеження в амбулаторії 178 74,2 62 25,8 
Наявність умов проведення ПТМ в амбулаторії 67 27,9 173 72,1 
Безперешкодне клінічне обстеження пацієнтів в ЦРБ за 
направленням ЛЗП/СМ 51 21,3 189 78,7 

Безперешкодне біохімічне обстеження пацієнтів в ЦРЛ за 
направленням ЛЗП/СМ 17 7,1 223 92,9 

Безперешкодне функціональне обстеження пацієнтів в ЦРЛ за 
направленням ЛЗП/СМ 24 10,0 216 90,0 

Безперешкодне рентгенологічне обстеження пацієнтів в ЦРЛ за 
направленням ЛЗП/СМ 5 2,1 235 97,9 

Безперешкодне УЗД в ЦРЛ за направленням ЛЗП/СМ - - 240 100 
Будь-яке обстеження в ЦРЛ за направленням лікаря-спеціаліста 189 78,7 51 21,3 
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Приміщення, в 
якому 

розташовується 
заклад 

Забезпеченість закладів загальної практики-сімейної медицини медичними та 
немедичними засобами 

Район 
На базі 
медич-
них 

закладів 

В інших 
примі-
щеннях 

Наявність 
телефону 

Авто-
мобіль 

Електро
кардіо-
граф 

Тест-
системи 
для лаб. 
аналізів 

Де 
фібри-
лятор 

Спец. інст. 
(ЛОР, 

офтальмолог, 
хірург тощо) 

Холо-
диль-
ник 

Персо-
нальний 
комп’ю
тер 

Андрушівський 10 1 11 7 11 8 0 8 11 3 
Баранівський 10 0 10 7 10 10 2 10 10 2 
Бердичівський 10 2 12 3 10 5 1 7 12 2 
Брусилівський 6 0 6 2 5 1 0 6 6 1 
Вол.-Волинський 8 0 8 8 5 4 1 5 8 1 
Ємільчинський 10 1 11 8 8 7 2 6 11 1 
Житомирський 20 0 20 14 20 20 2 20 20 9 
Коростенський 12 0 12 9 12 12 1 12 12 6 
Коростишівський 9 0 9 4 8 6 1 5 9 1 
Лугинський 3 0 3 3 3 1 0 2 3 0 
Любарський 7 0 7 4 7 6 0 5 7 3 
Малинський 12 0 12 5 8 3 3 6 12 4 
Народицький 3 0 3 2 3 3 0 3 3 0 
Нов.-Волинський 23 1 24 18 24 18 0 22 24 7 
Овруцький 16 1 17 14 17 17 1 17 17 4 
Олевський 6 0 6 3 3 4 0 4 6 0 
Попільнянський 8 2 10 4 10 8 0 10 10 6 
Радомишльський 9 0 9 9 9 4 0 9 9 3 
Романівський 6 0 6 3 4 4 1 4 6 0 
Ружинський 8 0 8 3 7 8 0 7 8 0 
Червоноармійський 6 0 6 4 6 3 0 6 6 0 
Черняхівський 6 0 6 4 5 5 1 6 6 1 
Чуднівський 6 0 6 6 6 5 1 5 6 1 
Всього 214 8 222 144 201 162 17 187 222 55 
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Рецензент: д.мед.н. В.Й. Шатило
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© Л. М. Романюк, 2011

 



УДК 614.2:338.516.22

Л. М. РОМАНЮК (Тернопіль)

ВАРТІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
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Хвороби Число хворих 
на 1000 осіб 

Вартість лікування 
1 хворого 

Вартість лікування 
1000 хворих 

Інфекційні та паразитарні хвороби 42,4 38,7 1640,88 
Хвороби ендокринної системи: 73,4 70,4 5167,36 
     - цукровий діабет 21,7 64,8 1406,16 
Хвороби нервової системи та органів чуття 146,5 95,2 13946,80 
Хвороби системи кровообігу: 598,8 68,2 40838,16 
     - ревматизм 5,5 43,74 240,57 
гіпертонічна хвороба 248,8 39,12 9733,06 
     - ішемічна хвороба серця 227,7 48,88 11129,98 
     - цереброваскулярні розлади 89,4 95,14 8505,52 
Хвороби органів дихання: 346,8 39,8 13802,64 
     - грип та ГРВІ 240,5 29,6 7118,80 
     - бронхіт хронічний 58,5 50,2 2936,70 
     - пневмосклероз, емфізема легень 49,2 59,8 2942,16 
     - тонзиліт хронічний 17,0 37,6 639,20 
Хвороби органів травлення: 160,1 70,4 11271,04 
     - виразкова хвороба 18,2 54,2 986,44 
Хвороби сечостатевих органів 88,9 68,2 6062,98 
Хвороби шкіри та п/ш клітковини 48,1 50,4 2424,24 
Хвороби кістково-м’язової системи 95,3 61,4 5851,42 
Травми та отруєння 30,2 48,3 1458,66 
Інші 0,5 52,6 26,30 
Разом 1701,4 78,1 132879,34 
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№ 
з/п 

Хвороба Число захворювань 
на 1000 мешканців 

Пересічна вартість 
лікування 1 хворого 

(грн.) 

Загальна вартість на 
1000 мешканців 

(грн.) 
1 Ревматизм 4,3 53, 68 230,82 
2 Гіпертонічна хвороба 264,8 69, 60 18430,08 
3 Ішемічна хвороба серця 193,1 86, 32 16668,39 

4 Судинні ураження мозку 69,8 119,04 8308,99 
5 Інші 40,1 33, 68 1350,57 
 Разом 572,1 81, 96 46889,32 
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Витрати з місцевого 
бюджету 

Забезпеченість закладів ЗПСМ медичними та 
немедичними засобами 

 
 
 
 

Типи  закладів 
ЗПСМ 

Число 
закладів на 1-го 

мешканця

в т. ч. для 
надання 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 

Авто-
мобіль 

Електро-
кардіо-
граф 

тест-
системи 
для 

лаборатор
них 

аналізів 

Дефіб-
риля- 
тор 

спеціальні 
інструменти 

(ЛОР, 
офтальмо-
логічні, 
хірургічні, 
тощо) 

ПК 
(персо-
наль- 
ний 

комп’ю-
тер) 

СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ 
1. Амбулаторія 
ЗПСМ 

149 122,6 122,6 83 125 136 3 134 3 

2. ДЛ з дільницями 
ЗПСМ 

9 269,4 213,5 5 9 9 1 8 1 

3. ДЛ з відділеннями 
ЗПСМ 

1 223,3 223,3 1 1 1  1  

4. Амб. ЗПСМ на 
тер. обсл. ДЛ 

1 311,5 311,5 1 1 1  1 1 

5. РЛ з дільницями 
ЗПСМ 

8 566,2 48,5 5 8 8  7 1 

6. РЛ з відділеннями 
ЗПСМ 

4 467,4 37,4 3 4 4 1 4 2 

7. Д-ці. ЗПСМ у 
скл. п-ки ЦРЛ 

6 833,1 43,6 2 6 6 1 5  

8. В-ня ЗПСМ у 
скл. пки ЦРЛ 

11 712,9 56,2 9 11 11 3 9 3 

МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ 
9. П-ка з 
дільницями ЗПСМ 

1 341 119,8 1 2 1  1  

10. П-ка з 
відділеннями ЗПСМ 

3 322,2 101,6 2 6 3  2 1 

11. ВСЬОГО 193 418,8 95,7 112 173 180 9 172 12 
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© Н. Є.Федчишин, 2011

УДК 614.88:338.516.22(477.84)

ВАРТІСНА ОЦІНКА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В
ТЕРНОПОЛІ

Н. Є. ФЕДЧИШИН (Тернопіль)

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
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Хвороби та інші причини  
викликів ШМД 

Вартість 1 виклику 
ШМД (грн) 

Число викликів на 
1000 осіб 

Вартість викликів 
на 1000 осіб 

Інфекційні і паразитарні хвороби 45,40 3,2 145,28 
Розлади психіки і поведінки 50,29 2,1 105,61 
Хвороби нервової системи 112,42 11,6 1304,07 
Хвороби системи кровообігу 80,75 148,4 11983,30 
          в т.ч. гіпертонічна криза 82,35 55,0 4529,25 
          стенокардія напруги 78,24 9,8 766,75 
Хвороби органів дихання 102,35 31,1 3183,09 
Хвороби органів травлення 114,81 22,6 2594,71 
Хвороби кістково-м’язової системи 75,42 6,2 467,60 
Хвороби сечостатевої системи 42,51 11,3 480,36 
Травми, отруєння, нещасні випадки 27,86 35,8 997,39 
Інші захворювання 90,42 16,5 1491,93 
Пологи і патологія вагітності 20,48 1,7 34,82 
Разом 83,59 280,5 23447,01 
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Хвороби Вартість, грн. 
Хвороби системи кровообігу 961,2±13,5 
в т.ч. гіпертонічна криза 1008,0±14,7 
Хвороби органів дихання 905,2±12,4 
Хвороби органів травлення 689,6±10,5 
Хвороби кістково-м’язевої системи 792,8±11,3 
Хвороби сечостатевої системи 1174,4±15,3 
Нещасні випадки, отруєння,травми 555,2±12,8 
Інші 1303,2±21,7 
разом 976,8±15,6 
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