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ПЕРЕДМОВА
Збірник підготовлено за підсумками вибіркового опитування членів
домогосподарств щодо стану їх здоров’я, яке проводилось у жовтні 2014 року в рамках
постійного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.
Інформація, наведена в збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану
здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них послуг охорони здоров'я,
можливість придбання ліків та медичного приладдя; захворюваність за видами хвороб;
окремі питання, пов’язані з лікуванням у лікарнях; суб’єктивну оцінку впливу на стан
здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи; показники народжуваності дітей
жінками у віці 15 років і старшому; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння.
Дані, наведені в збірнику, містять інформацію вибіркового опитування,
розповсюджену на генеральну сукупність – все населення України (регіонів).
В збірнику наведені також дані статистики населення щодо народжуваності
дітей.

СКОРОЧЕННЯ
Тис.

- тисяча

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (-)
Нуль (0; 0,0)
Символ (х)
«з них»
«у тому числі»

- явищ не було;
- явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть
бути виражені використаними у таблиці розрядами;
- заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу;
- означає, що наведено не всі доданки загальної суми;
- означає, що наведено всі доданки загальної суми.
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Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня
доступності окремих видів медичної допомоги у 2014 році.
Головним управлінням статистики у Київській області отримані дані вибіркового опитування
352 домогосподарств щодо самооцінки населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів
медичної допомоги у 2014 році. Опитування проводилося в жовтні 2014 року під час квартального
інтерв’ю вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Підсумки опитування розповсюджені на
всі домогосподарства регіону.
За даними опитування вважали стан свого здоров’я “добрим” 55% осіб, “задовільним” – 37%,
“поганим” – 8% респондентів (у попередньому році відповідно 52%, 41% і 7%).
З віком питома вага населення з добрим здоров’ям зменшується. Оцінили стан здоров’я
“добрим” у дітей до 18 років 74-82% респондентів (залежно від вікової групи). Вважали стан свого
здоров’я добрим в пенсійному віці 13% чоловіків і 8% жінок (в цілому по Україні).
Опитування показало, що найбільша питома вага населення, яке оцінило стан свого здоров’я
“добрим” мешкає у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях (68-62%),
найменша частка – у Чернігівській, Харківській, Черкаській областях (36-41%).
Для порівняння за оцінкою населення у віці 16 років і старшому в країнах Європейського Союзу
оцінили стан свого здоров'я як "добрий" 67% осіб, 23% повідомили, що мають задовільний стан здоров'я,
а 10% осіб оцінили стан свого здоров'я як "поганий". Найбільші частки осіб у віці 16 років і старшому,
які оцінили стан свого здоров'я як "добрий", – у Швеції, на Кіпрі, у Нідерландах (81-76%), а найбільші
частки осіб такого віку, які оцінили стан свого здоров'я як "поганий", – у Литві, Португалії, Латвії,
Угорщині, Естонії (19-16%).
Опитування населення Київської області показало, що 73% осіб хворіли за останні 12 місяців,
причому ці захворювання негативно вплинули на повсякденну працездатність у 17% осіб і на життєву
активність (можливість займатися фізичною працею, вести активний спосіб життя) у 18% осіб.
Із загальної кількості опитаних осіб Київської області 28% мали хронічні захворювання або
проблеми зі здоров’ям (у 2013р. – 26%). Серед них найбільш поширеними захворюваннями були:
гіпертонія, на яку страждали 40% осіб, серцеві захворювання – 24%, артроз, артрит – 14%, остеохондроз
– 11%, діабет – 6%, хронічний гепатит, жовчокам’яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки – 5%,
мігрень або частий головний біль – 5%, інсульт – 3% осіб.
Питома вага осіб, які хворіли у міських поселеннях, вища ніж у сільській місцевості – 79% проти
74% (в цілому по Україні).
Різним віковим групам населення притаманні певні види захворювань. Так, у осіб пенсійного
віку (за самооцінкою) найбільш поширені гіпертонія – 62% жінок та 47% чоловіків, серцеві
захворювання відповідно – 38% і 35%, артроз, артрит – 20% і 18%, остеохондроз – 13% і 12%. Діти до
13 років найчастіше хворіли на хронічний бронхіт, емфізему легенів, алергію (в цілому по Україні).
За даними вибіркового опитування населення Київської області частка осіб, які вважали, що на
стан їх здоров’я Чорнобильська катастрофа (і її наслідки) вплинула “серйозно”, склала 2%, вплинула
“частково” – 76%, “ніяк не вплинула” – 22%.
Протягом попередніх 12 місяців за медичною допомогою зверталися 72% осіб, з них: до
поліклініки (крім стоматолога) – 97%, стоматолога у державній медичній установі – 6%, приватного
стоматолога – 5%, швидкої медичної допомоги – 2%, до платної медичної установи або приватно
практикуючого лікаря (крім стоматолога) – 0,7%, до народного цілителя, гомеопата, екстрасенса – 0,2%
осіб.
Звернення до лікаря були пов’язані з хворобою або проблемою зі здоров’ям у 57% осіб, з
проходженням профілактичного огляду – у 43% осіб.
Існуюча мережа лікарняних закладів не може в повній мірі задовольнити попит населення на
якісні та безоплатні медичні послуги. Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за попередні 12
місяців вони лікувалися у лікарні, частка осіб, які брали з собою до лікарні (або купляли на місці)
медикаменти, склала 81%, їжу – 68%, постільну білизну – 35%, не брали нічого з перерахованого – 15%
осіб.
Питома вага домогосподарств Київської області, у яких хто-небудь з членів протягом останніх
12 місяців потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, склала 97%, з них 5%
не змогли отримати цю допомогу чи придбати ліки. Серед причин за якими респонденти не змогли
придбати ліки, медичне приладдя, відвідати лікаря, стоматолога, провести медичні обстеження 100%
опитаних вказали занадто високу вартість ліків та послуг.
Опитування показало, що медична допомога для населення сільської місцевості менш доступна,
ніж для мешканців міських поселень. Так, в зв’язку з відсутністю медичного спеціаліста потрібного
профілю, не змогли відвідати лікаря на селі 28% домогосподарств (члени яких потребували такої
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допомоги), у міських поселеннях – 16%, провести медичні обстеження відповідно 11% і 5%, отримати
лікувальні процедури – 3% і 1% домогосподарств (в цілому по Україні).
Рівень доступності окремих видів медичної допомоги залежить (у тому числі) від рівня
забезпеченості домогосподарств. Не змогли отримати ліки, медичні товари та послуги 25%
домогосподарств першої децильної групи (з найнижчим рівнем середньодушових еквівалентних
загальних доходів) та 12% домогосподарств десятої децильної групи (з найвищим рівнем
середньодушових еквівалентних загальних доходів).
За даними опитування шкідливу звичку курити мали 13% населення Київської області у віці 12
років і старшому (що на 8 в.п. менше, ніж в цілому по Україні). За кількістю викурених сигарет за добу,
найбільшу питому вагу складали дві групи курців, які викурювали по 6-10 сигарет (34% курців) і 16-20
сигарет (43% курців).
Рівні розповсюдженості куріння серед чоловіків у міських поселеннях та сільській місцевості
України майже не відрізняються, але рівень розповсюдженості куріння серед жінок у віці 18 років і
старшому у міських поселеннях в кілька разів більший, ніж в сільській місцевості. Найбільш поширена
ця шкідлива звичка серед чоловіків.
Програма опитування передбачала вивчення питання щодо народжуваності дітей жінками. За
даними опитування серед жінок Київської області у віці 15 років і старшому народжували дітей 85%
жінок, з них одну дитину народили 40,0% жінок, двох дітей – 52,5%, трьох дітей – 6,1%, чотирьох дітей –
1,0%, п’ять і більше дітей – 0,4% жінок. Більша частка жінок (55%) народжували свою першу дитину у
віці 20-24років, у віці 15-19 років народили першу дитину 15% жінок, у віці 25-29 років – 24% жінок.
В міських поселеннях найбільша питома вага жінок, які народили одну дитину, в сільській місцевості –
двох дітей. У сільській місцевості у три рази більша частка жінок, які народили три дитини і більше.
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