
Системний аналіз динаміки рівня успішності дає необхідну кількість інформації для 
прийняття рішень про корекцію тижневого розподілу часу, обсягів й інтенсивності фізичних 
-азантажень, підтягування до норми відстаючих якостей працездатності.

Поетапний контроль успішності навчання показав позитивну динаміку у двох групах. Але 
гриріст успішності виявився найбільш вагомим у студентів І групи.

Таблиця 8
Динаміка рейтингу успішності студентів за період семестру за 100-бальною оціночною шкалою,

бали, ( Х ± т , де Р<0,05)

Г рупа Етапи контролю
1 зимова сесія 2 весняна сесія 3 зимова сесія

І 90,1+0,8 90,7+0,8 93,1+2,1
II 61,8+2,6 63,1+4,9 63,6+3,8

Висновки. Отже, як видно з таблиць, студенти І групи відрізняються суттєвою позитивною 
динамікою показників розумової працездатності і вищими балами рейтингу. Це свідчить про 
-л її меншу залежність від стану фізичної втоми більш тренованих студентів, свідчить про їх високі 
сдіптаційні резерви до навчання.
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Я.М. КАШУБА, Л.К.СЕМІВ, С.Р. СЕМІВ
МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОФІЛАКТИКОЮ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У

ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В статті розглядаються питання контролю за профілактикою йододефіцитних 
діхворювань

В статья рассматривает вопрос контроля профилактики йододефицитных заболеваний

In the article examines the question of control of prophylaxis of yododefytsytnykh diseases

Європейський вектор розвитку національної економіки є можливим на основі інноваційної
• :делі економічного зростання, ефективного формування та реалізації інтелектуального потенціалу,

в значній мірі визначається розвитком медичної галузі, пропагандою здорового способу життя. 
Немаловажне значення, зокрема, у вирішенні проблеми інтелектуалізації людського капіталу займає 
'  .::тьба з йодним дефіцитом та профілактика її подолання йододефіцитних захворювань (ЙДЗ). За
* лрзхунками економістів, кожен рік Україна втрачає 122 мільйонів доларів тільки через наслідки 
ЇДЗ Тому від успішності боротьби з ЙДЗ та здійснення їх профілактики залежить рівень 
-“глектуального розвитку дітей, молоді, працюючого населення, загалом - подолання загроз

_ зльній безпеці -  захисту життя, здоров’я, добробуту, прав і свобод громадян як найвищої цінності 
еиїни.

Причиною ЙДЗ є екологічна недостатність йоду в ґрунті та воді. В Україні ця проблема стоїть 
ло пов’язано з ліквідацією пострадянської системи профілактики ЙДЗ та із помітним 

нням у харчуванні населення продуктів, багатих на вміст йоду. В Україні завжди 
-злись центри поширення ендемічного зобу, традиційно ендемічними вважалися 7 західних
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областей. Сьогодні ситуація значно погіршилась, дефіцит йоду спостерігається практично по всій 
території країни.

Такі міжнародні організації як ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ визнали проблему йододефіциту -  
міжнародною соціально-медичною проблемою. За офіційними даними біля 2 млрд. людей планети 
потребують щоденної профілактики ЙДЗ. Фахівці дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), ВООЗ 
підрахували, що вкладений в проблему ліквідації ЙДЗ 1 долар повертається в державний бюджет як 
мінімум 23 доларами. На думку міжнародних експертів, серед методів профілактики ЙДЗ 
найефективнішими та безпечними є йодування харчової солі, що має бути відображено у 
відповідному Законі України про універсальне йодування харчової солі.

На сьогодні відповідно до державної програми профілактики йодної недостатності у 
населення на 2002-2005 рр. (постанова Кабінету Міністрів України №1418 від 26 вересня 2002 р.) в 
усіх областях України створені регіональні програми з профілактики ЙДЗ, впроваджуються інші 
форми і методи профілактичної роботи. У Львівській області спільними зусиллями органів влади, 
місцевого самоврядування та громадськості створено систему організаційної, інформаційно- 
профілактичної роботи з профілактики ЙДЗ. Вона базується на затвердженій Стратегії подолання 
йододефіциту у Львівській області, проекті „Львівська область -  територія, вільна від йододефіциту”, 
діяльності соціального комітету з питань подолання йододефіциту тощо.

Мета статті - описати модель контролю за профілактикою ЙДЗ у Львівській області та 
дати оцінку щодо результативності її заходів, направлених на подолання йододефіцитних 
захворювань, збереження і зміцнення здоров’я населення Львівської області, інших регіонів України

Модель контролю за профілактикою ЙДЗ у Львівській області можна описати в термінах 
проектного та інноваційного менеджменту. За цих умов модель контролю за профілактикою ЙДЗ у  
Львівській області представляє собою систему послідовних взаємодій та взаємозв’язків суб’єктів 
регіонального управління (органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
громадськості, виробництва), націлених на здійснення профілактичної роботи щодо подолання ЙДЗ.

Реалізація цієї моделі потребує налагодження та реалізації багатьох взаємозв’язаних дій між 
різними суб’єктами регіонального управління. В окремих випадках ці взаємозв’язки є достатньо 
очевидними, а в деяких випадках проміжні завдання не можуть бути реалізовані, поки не будуть 
завершені інші завдання (рис.1). Так, блок «Формулювання бачення проблеми» означає зменшення 
кількості захворювань, зумовлених йодною недостатністю, збереження і зміцнення здоров’я 
населення. Блок «Аналіз зовнішнього оточення та визначення цілей» передбачає здійснення: 
моніторинго-дослідницької та медико-профілактичної діяльності; інформаційно-просвітницької 
діяльності; соціальної реклами; реалізацію економіко-адміністративних та науково-технічних 
механізмів забезпечення населення продуктами харчування, збагачених йодом.

На етапі розроблення оперативних планів для досягнення цілей; координація роботи суб’єктів 
реалізації моделі здійснюється через:

- аналіз стану реалізації Державної програми з профілактики ЙДЗ;
- контроль за якістю йодованої солі у торгівельній мережі, закладах громадського харчування, 

лікувально-профілактичних закладах, дитячих установах, школах тощо;
- обстеження репрезентативних груп населення;
- вивчення можливостей фінансування виробництва та закупівлі харчових продуктів для 

адресної йодної профілактики;
- здійснення просвітницької роботи серед населення;
- сприяння організації роботи щодо масового обстеження населення;
- координацію з іншими інституціями з питань інформування та поліпшення медичної 

допомоги населенню.
На етапі обговорення різних стратегій та вироблення консенсусу щодо плану дій 

модель включає:
- обґрунтування необхідності прийняття розпорядження;

- мету і завдання прийняття розпорядження;
- загальна характеристику та основні положення проекту розпорядження;
- стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання;1
фінансово-економічне обґрунтування;
- прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття розпорядження.
Висловили підтримку реалізації даного проекту: Західна інформаційна корпорація; Львівське

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України; Представництво Державного 
комітету України з питань підприємництва та регуляторної політик у Львівській області; Центр
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знання європейської молоді „За спільне майбутнє 
Головне управління охорони здоров’я ЛОДА.

ЮНІСЕФ. Міністеоство охоюони
V

О б ’єкти виробництва, торгівлі, закладів охорони 
здоров’я, дошкільні заклади, заклади середньої 

: світи, мас-медіа, неурядові організації, науковці, 
інші суб’єкти впровадження моделі

ГРОМАДСЬКІСТЬ

Рис. 1. Схема взаємозв’язків координації та реалізації моделі контролю за профілактикою
ЙДЗ у Львівській області.

На етапі розробки та затвердження моделі та остаточного стратегічного плану (включаючи 
-ггчіни впровадження) мають бути реалізовані наступні заходи щодо забезпечення загальної 
і : тизації солі в області:

- в процесі планування випуску кухонної солі враховування потреби населення області;
- можливість здійснення модернізації процесу йодування кухонної солі на Дрогобицькому 

.: ~евиварювальному заводі;
- забезпечення відомчого лабораторного контролю на підприємствах, що виробляють та 

ласують кухонну сіль;
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- сприяння створенню умов щодо дотримання умов зберігання, транспортування та реалізації 
кухонної йодованої солі та моніторингу її якості;

- здійснення перевірки підприємств гуртової та роздрібної торгівлі з питань реалізації 
кухонної йодованої солі;

- забезпечення харчоблоків лікувально-профілактичних закладів, оздоровчих закладів для 
дітей -  сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей дошкільних та навчальних закладів 
області кухонною йодованою сіллю та продуктами, збагаченими йодом;

- проведення санітарно-освітню роботу серед населення;
- здійснення аналізу стану реалізації йодованої солі на підприємствах сфери торгівлі та 

ресторанного господарства області;
- всебічно сприяння у налагодженні та розширенні обсягів виробництва спеціальних 

продуктів харчування, збагачених йодом (хліб, дріжджі, йодне молоко, мінеральні води, зокрема, 
„Солуки”).

Блок «Широке розповсюдження стратегічного плану, регулярна звітність про результати» 
містить результати діяльності, яку проводили: відповідні структури облдержадміністрацій,
організації та установи райдержадміністрацій та міськвиконкомів обласного значення; Центр єднання 
європейської молоді „За спільне майбутнє”; Львівське обласне головне управління у справах захисту 
прав споживачів; Головне управління економіки ЛОДА; Львівська обласна санепідстанція; Головне 
управління праці та соціального захисту населення ЛОДА; Управління у справах поліграфії та 
телерадіопростору ЛОДА; Державна митна служба України у Львівській області; Головне 
управління статистики у Львівській області; Головне управління освіти та науки ЛОДА.

Модель контролю за профілактикою ЙДЗ, як система взаємодій суб’єктів регіонального 
управління щодо профілактики ЙДЗ, за своєю суттю є унікальною та неповторною з точки зору умов 
її реалізації у Львівській області. Проте це не означає, що вона не може бути вдосконаленою. Модель 
є відкритою та динамічною, оскільки існують горизонтальні та вертикальні зв’язки із аналогічними 
системами контролю інших областей та України в цілому. Тому можна говорити, що з часом вона 
буде змінюватись, а отже, вдосконалюватимуться механізми її реалізації.

Враховуючи специфічний характер моделі та певну складність в отриманні статистичної 
інформації, пропонується використати наступні методи:

- оцінка моделі за допомогою експертного опитування та організації фокус-групи;
- оцінка моделі за допомогою методик стратегічного планування (за різними параметрами за 

допомогою експертних оцінок фахівців різних галузей);
- оцінка моделі на основі методики комплексного дослідження ефективності заходів з 

профілактики ЙДЗ в регіоні;
- використання методів багатовимірного статистичного аналізу (проведення факторного 

аналізу) для виявлення найсуттєвіших чинників, що впливають на рівень йододефіциту регіону
Наприклад, використання для оцінки ефективності впровадження моделі контролю за 

профілактикою ЙДЗ у Львівській області проведення 2-х фокус-груп дозволить:
1. Виявити причини внутрішнього та зовнішнього характеру, що впливають на ефективність

та успішність реалізації стратегії подолання йододефіциту у Львівській області, та обговорити 
конкретні проблеми впровадження операційних завдань, у сферах: виробництва, торгівлі,
профілактики, інформаційної та просвітницької діяльність (соціальної реклами), в системі дошкільної 
та середньої освіти, фінансування, співпраці з недержавними організаціями, інших сферах реалізації 
моделі контролю за подоланням ЙДЗ.

2. Отримати прогнозні кількісні та якісні оцінки наслідків впровадження моделі контролю 
йододефіциту у Львівській області, обговорення можливості впровадження моделі в інших областях 
України.

Модель контролю за профілактикою ЙДЗ у Львівській області можна використати в інших 
областях України. При цьому необхідно враховувати наступні регіональні особливості в сфері 
демовідтворення, економічної діяльності.

1. В окремих регіонах переважає міське населення, по відношенню до якого відносно легше 
проводити просвітницьку діяльність, забезпечити майже 100% охоплення заходами профілактики 
ЙДЗ.

2. В регіонах, де переважає сільське населення, необхідно здійснювати акцентовані заходи, 
враховувати специфіку сприйняття населенням заходів просвітницького характеру, особливості 
традиційних форм заготовки сільгосппродукції тощо. Ці рекомендації випливають з результатів
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;питування домогосподарств, які вказують що у 2005 р. високий рівень йодованості солі у міських 
-оселеннях відзначили 55,4% опитаних, тоді як у сільській місцевості -  44,3% .

Пропонована модель оцінки контрою за профілактикою ЙДЗ у Львівській області є базовою. 
Для того, щоб вона ефективно працювала, давала надійну і достовірну інформацію, необхідно:

* - створити систему постійно діючого моніторингу якості солі в розрізі регіонів її 
виробництва та споживання. Моніторинг якості солі повинен бути підкріпленим правовою базою та 
і ідповідними робочими інструкціями, що розробляються санітарно-епідеміологічною службою;,

* - систематично проводити вибіркове опитування (в районах області) з метою визначення 
наявності чи відсутності у населення мотивів споживання йодованої солі. Результати такого 
моніторингу мають бути доведені до домогосподарств як один з важливих методів підвищення рівня 
знань населення про ЙДЗ і способи профілактики цих захворювань;

8 - проводити моніторинг вмісту йоду в солі на всіх етапах надходження солі до споживача: 
•-.порту солі (чи відповідає якість імпортованої солі та її йодування до діючих державних стандартів), 

їнробництва солі (перевіряється стан устаткування для йодування солі, здійснюється контроль за 
-роцесом йодування солі, оцінка якості готового продукту), продажу в оптовій торгівлі (вияснення, 
-:м відбувається втрата йоду в процесі поширення солі), на рівні роздрібної торгівлі (перевірка 
заповідності якості солі існуючим державним стандартам), в домашньому господарстві (вияснення, 
чи доходить до споживача сіль з необхідним вмістом йоду);

* - для підвищення ефективності моделі необхідно посилити відповідну спрямованість 
.гціальної реклами, створити рекламні ролики з урахуванням особливостей вікового сприймання

формації щодо ЙДЗ;
* - активізувати просвітницьку роботу в школах, інших навчальних закладах;
* - сформувати систему реклами, яку розміщувати на упаковках як самої йодованої солі, так і 

-з. інших видах харчової продукції масового споживання. Пропаганда серед населення повинна бути 
ззтрямована на: розуміння проблем йодного дефіциту, формування підвищеного попиту на йодовану 
: дь (навіть у тому випадку, коли ціни на неї будуть дещо вищими), забезпечення якості солі стосовно 
-еобхідного вмісту в ній йоду.

Л.І. КОТИК
МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ м. КАЛУША

В статті розкрита медико-демографічна характеристика населення м. Калуша. Увага 
концентрована на аналіз процесів динаміки населення, народжуваності, смертності, 
-риродного приросту, захворюваності, шлюбності й розлучуваності, а також сучасних 
міграційних процесів.

В статье раскрыта медико-демографическая характеристика населения г. Калуша. 
Внимание акцентировано на анализ процессов динамики населения, рождаемости, смертности, 
•гиродного прироста, заболеваемости, шлюбности й разлучаемости, а также современных 
миграционных процессов.

The medico-demographical description population t. Kalush opened in the article. The attention is 
yessed on the processes dynamics population, birth-rate, death-rate, natural incrément o f population, 
... k rate, marry rate, divorce rate, and also modem migration processes.

Перші відомості про кількість населення на території сучасного м. Калуша припадають на 
.ггедину XV ст. Згідно з даними лроф. Степана Копчака в 1578 р. в поселенні налічувалося всього 
1 } осіб. Дана цифра, на думку проф. В. Грабовецького, є дещо заниженою, оскільки за відомостями 
сооолівської люстрації 1565-1566 рр., у місті й на передмістях існувало приблизно 100 будинків. 
7 - що в той час на сім’ю припадало 5-6 осіб, то це дає підставу говорити, що в Калуші в середині 
W1 століття проживало 500-600 мешканців [1]. З цього часу людність поселення поступово 
т-зстала. Так, у 1781 році в місті мешкало 1403 жителів, у 1843 році -  4959, а 1851 року вже 
-злічувалося 6174 осіб. Через 6 років кількість мешканців зросла до 6690 осіб, а в 1869 р. у Калуші 
— зживало 8326 осіб. Загальна картина збільшення людності поселення, згідно з даними 
•. : зюлівських люстрацій, подана в табл. 1.
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