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ЛЕКЦІЯ 7 ( 4    год.) 

 

ГЕОГРАФІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ХВОРОБИ 

План 

1. Захворювання та хвороби. 

2.  Історія виникнення питання. 

3.  Основні види хвороб людини. 

4. Основні види захворювання населення. 

5. Характеристика стану здоров’я населення України та Львівської області. 
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Кожен фахівець, кожен член суспільства повинен мати знання про здоров’я як 

біологічну, соціальну та філософську категорію з метою можливого проведення 

оцінки та аналізу свого здоров’я, з одного боку, та для вирішення поточних і 

перспективних завдань щодо охорони та зміцнення суспільного здоров’я  - з іншого. 

Офіційною батьківщиною медичної географії визнано Італію. У XVII столітті 

італійський вчений Б. Раммаціні (1633–1714) увів термін «медична географія» і 

розкрив зміст цього поняття. 

У 1853 році в Берліні вийшла праця Фуке «Медична географія», у якій дано 

таке визначення цьому поняттю: медична географія — це наука, що вивчає закони за 

якими на Землі розподіляються і поширюються хвороби. Фуке розрізняє 
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«географічну нозологію» і «нозологічну географію». Французький лікар військового 

госпіталю Буден у праці «Досвід медичної географії» (1843) дав таке визначення 

медичній географії: «Народження, життя, захворювання і смерть — все змінюється 

залежно від клімату і ґрунту, від племені і національності. Ці різноманітні прояви 

життя і смерті, здоров'я і хвороби, ці неперервні переміни в просторі, що 

видозмінюються походженням людей, складають спеціальний предмет медичної 

географії». 

 

Класичні дослідження в цій науці були закладені Джоном Сноу в 1854 році, 

котрий дослідив джерело масового захворювання на холеру в Лондоні, помітивши, 

що будинки хворих були розташовані біля водойм та водних насосів — осередків 

поширення хвороби. Американський вчений Лайт (1944) писав, що дві пошукові 

дисципліни — медицина і географія об'єднали свої засоби і можливості для 

кардинального вивчення впливу оточуючого середовища на виникнення в людей 

тих чи інших захворювань.Перші спроби медико-географічного дослідження 

територій відносяться до середини 19 століття. В російськомовній літературі вперше 

питання про медичну географію, як науку та її зміст, було розглянуто головним 

лікарем Кутаїського шпиталю, автором кількох медико-географічних описів, М. 

Тороповим у 1864 році.  

Його визначення, як і визначення інших військових та земських лікарів 2-ої 

половини ХІХ – початку ХХ століття, пов'язують зміст медичної географії з 

вивченням просторового поширення хвороб під впливом факторів навколишнього 

середовища, головним чином, природних. 

Деякі автори стверджували, що медична географія – це наука, яка вивчає вплив 

особливостей географічного середовища на здоров'я людини, а також закони 

географічного поширення хвороб.  

На цьому фоні виділяються праці Райха О.Л. та Прохорова Б.Б., у яких мова йде 

про моделювання зв'язків у системі "людина – природа" з метою вивчення 

поширення хвороб населення, що подається як сфера прикладання зусиль медичної 

географії. 
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На початку 1990 років у Географічній енциклопедії України було 

сформульоване таке визначення медичної географії професором К.М. Синяком: 

"Медична географія – це галузь науки, що сформувалася на межі медицини та 

географії і вивчає вплив природних умов та соціально-економічних факторів на 

здоров'я населення. Також вона досліджує закономірності поширення хвороб 

населення (нозоареали) у зв'язку з природними умовами". 

Об'єкт, предмет та задачі медичної географії Погляди на об’єкт дослідження 

медичної географії різняться, в одних науковцях ним виступає медична сфера 

суспільства, яка охоплює людину, стан її здоров’я та середовище її проживання в 

рамках конкретних геопросторово-часових координат, в інших - вважаються 

територіальні системи захворюваності, функціонування яких призводить до 

виникнення хвороб у населення. 

Середовище проживання в медичній географії розглядається як багаторівнева 

структура, яку можна поділити на декілька взаємопов’язаних підсистем, що мають 

вплив на стан здоров’я: природне , техногенне, соціально-економічне, та соціально-

психологічне середовища, які взаємопов’язані і взаємоперетинаються. 

Еволюція поняття ―Територіальна система в ―Медичній географії»: поняття 

територіальної системи в медичній географії  пройшло складну еволюцію: від 

конкретного медико-біологічного явища (В.П.Казначеєв, 1980), природного 

вогнища (Є.М.Павловський, 1964), нозоареалу (Б.В.Вершинський, 1976) до чітко 

виражених просторових систем у 70-х роках.  

Для їх означення пропонувались різні терміни: ―нозоекосистема‖ (Б.Б. 

Прохоров, І.В.Конєв, 1973), ―антропобіогеоценоз‖ (Казначеєв В.П., 1973), 

―санекосистема‖ (Прохоров Б.Б., 1974), ―демоекосистема‖ (Ігнатьєв Є.І.), 

―територіальна антропоекосистема‖ (В.С.Преображенський, Є.Л. Райх, 1974), 

―демоекологічна геосистема― (В.С.Преображенський, А. Александрова, 1977), 

«Територіальні системи захворюваності» (Шевченко О.В., 1998).  

Фактично всім цим поняттям характерний певний ―антропоцентризм‖ – в 

центрі стоїть людина, а всі інші елементи розглядаються у функціональній 

залежності від цього центру. 
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медична географія вивчає ТСЗ, зміну їх властивостей у часі і просторі, а також 

взаємодію їх складових частин з точки зору здоров'я населення, 

Формування таких територіальних систем захворюваності відбувається у 

загальному вигляді за такою схемою: для задоволення своїх біологічних потреб (їжа, 

відпочинок, житло тощо) людині необхідно вступити  у контакт з іншими людьми і 

спільними зусиллями добути матеріальні блага, що можливо лише за умов 

природокористування. Причому, при все більш зростаючих потребах, втручання у 

природу йде прискореними темпами, що відбувається на розвитку промисловості, 

сільського господарства тощо. За таких умов людина виступає уже як істота 

соціальна. Як небажаний, але абсолютно невідомий результат, виникають 

несприятливі зрушення у природі (у тому числі забруднення її компонентів). Але це, 

в свою чергу, справляє негативну дію на кожну окрему людину. Не менш небезпечні 

психоемоційні ефекти, прояв яких обумовлений інтенсивною механізацією, 

технологізацією, прискоренням темпу життя, виробничою діяльністю пере 

втомленістю в умовах постійних контактів, постійними стресами, хронічним 

дефіцитом часу для відпочинку тощо. Результат зворотного зв'язку проявляється у 

вигляді незадовільного стану – хвороби людини. 

Графічна модель територіальної системи захворюваності: 

 



6 
 

В той же час для аналізу здоров’я населення застосовується сукупність 

санітарно-епідемічних показників, які хоч і дають певне уявлення про здоров’я 

населення, але не пристосовані до інтегральної оцінки його як важливої 

характеристики взаємозв’язків ―людина-довкілля‖ в межах територіальних 

суспільних систем.  Існують і значні недоліки у системі збору медичної статистики. 

Статистичні дані здебільшого свідчать про стан діяльності закладів охорони 

здоров’я, а меншою мірою про стан здоров’я населення та його окремих верств.  

Такі недоліки інформаційної бази досліджень вимагають пошуку ефективних 

методів обробки первинної інформації для отримання достовірних результатів.  

Отже, сучасні запити практики вимагають виходу за межі раніше отриманих знань. 

Предметом медичної географії: просторові і часові закономірності 

функціонування ТСЗ, взаємозв’язок і співвідношення між окремими їх 

компонентами. 

медична географія вивчає ТСЗ, зміну їх властивостей у часі і просторі, а також 

взаємодію їх складових частин з точки зору здоров'я населення. 

Завдання теорії та практики медичної географії: 

пізнання закономірностей позитивного і негативного впливу природного 

середовища; 

штучного і соціального середовища та соціально-економічних умов конкретної 

території на стан здоров’я населення (в тому числі і дітей);  

визначення ролі різних факторів у поширенні хвороб людини та 

закономірностей географії цих захворювань;  

пошуки оптимальної територіальної організації системи охорони здоров’я та 

обґрунтування заходів для нейтралізації впливу негативних факторів з метою 

оптимізації здоров’я населення. 

Принцип цілеспрямованості: полягає у вибірковому вивченні території 

заздалегідь визначеними параметрами на основі визнання того факту, що 

захворюваність, як явище, підкорюється географічним особливостям і залежить від 

умов території. 
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Принцип послідовності: визначає певну етапність процесу дослідження та 

використання відповідних методів. 

Принцип структурності: передбачає ви членування окремих складових ланок 

об'єкту дослідження, які утворюють його основу (населення, різні об'єкти 

навколишнього середовища). 

Принцип ієрархічності: визначає розгляд об'єкту як багаторівневого утворення, 

об'єднаного у єдине ціле вертикальними зв'язками. Тобто послідовне вивчення 

складових окремих елементів, поук підпорядкованості і взаємозв'язку між ними. 

Принцип внутрішнього взаємозв'язку: передбачає розгляд усіх структурних 

елементів як функціональних складових об'єкту, який аналізується (ТСЗ). Цей 

принцип дає змогу підійти до уяви про саму захворюваність як про явище, яке 

виникає в результаті взаємодії усіх складових системи. 

Принцип функціональності: розгляд об'єкту досліджень як рухомого у часі і 

просторі утворення, властивості якого не можна зафіксувати одночасно (статдані, 

інформація про місце та час спостереження). 

Методи дослідження: Медична географія використовує комплекс методів, серед 

яких виділяються суто географічні (основні) та методи інших наук (допоміжні), які 

разом визначають суть медико-географічного аналізу території. 

Метод медико-географічного опису: це метод медичної географії, що полягає в 

зборі, систематизації і узагальненні відомостей про природні, соціальні та 

економіко-географічні, медико-санітарні умови тієї чи іншої території і вплив цих 

умов на здоров’я населення. 

Статистико-математичний метод: Для обробки числового матеріалу 

застосовуються статистико-математичні методи, що дають змогу з кількісних 

характеристик вивести якісні: структурні співвідношення, особливості розподілу 

одиниць сукупності по окремих ознаках і їх варіації, взаємозв’язок між окремими 

показниками та їх динаміку. Найчастіше використовуються такі елементи 

статистичного методу: метод рядів динаміки та відносних величин, середніх 

величин, кореляції, дисперсії, графічний метод. 
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Картографічний метод: Він є одним з провідних в медико-географічному 

аналізі, оскільки може найбільш точно і ефективно відтворити територіальні 

особливості поширення хвороб та передумови їх виникнення. Метод має два 

аспекти: візуальний аналіз і опис за картами та складання карт в процесі вивчення 

медико-географічної ситуації 

Соціологічний метод Для перевірки достовірності отриманих даних 

застосовуються в деяких випадках соціологічні методи соціологічні методи 

дослідження. Проведення опитування доповнює можливості опису й аналізу 

досліджуваних явищ. 

Закономірності при застосуванні наукових методів: стан і динаміку здоров’я 

населення в цілому (держави, адміністративно-територіальних одиниць) і якісно 

однорідних груп (по віку, статі, професії і т. д.) в конкретних умовах місця і часу на 

базі усестороннього якісного аналізу суті масових процесів, що досліджуються; 

стан діяльності закладів охорони здоров’я (кадри, сітка закладів, показники їх 

профілактично-лікувальної, санітарно-гігієнічної та протиепідемічної діяльності); 

оцінка ефективності здійснюваних заходів по охороні здоров’я населення в 

цілому і якісно однорідних груп. 

Місце медичної географії в системі наук та її зв'язок з іншими науками 

Варто звернути уваги на три існуючі, зовсім протилежні погляди про місце 

медичної географії у системі наук. Шошин О.О. вважав, що медична географія 

розвивається на межі лише двох наук – медицини та географії. Воронов О.Г. 

відстоював аналогічну думку додаючи до вказаних наук ще й біологію.  

Іншу позицію займав Чаклін О.В., який виділяв медичну географію у новий 

науковий напрямок, що об'єднує у собі досягнення багатьох суміжних наук. У 

працях представників Санки-Петербурзької школи медична географія також 

визначається як асоціація багатьох наук, що вивчають поширення хвороб населення 

та явищ з ними пов'язаних. 

Третій погляд зводиться до того, що цей напрямок є галуззю географії (Ігнатьєв 

Є.І.). цю точку зору конкретизував Маринич О.М., який вважав, що медична 
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географія входить до сучасної системи географічних наук, а саме до групи 

міждисциплінарних. Такої ж думки дотримується і Шевченко В.О.  

Також є спроби включити медичну географію до складу комплексу наук, які 

вивчають географію населення (Фащевський М.І.), проте це значно звужує зміст 

даної науки, обмежує її мету та головні завдання, не відповідає вказаному об'єкту 

досліджень.  

За класифікацією провідних українських соціо-економіко-географів Шаблія О.І. 

та Топчієва О.Г. «Медична географія» відноситься до групи суміжних дисциплін на 

ряду із «Геополітикою», «Військовою географією», «Геоекологією», «Історичною 

географією» та ін. 

Складові медичної географії: Медичне ландшафтознавство вивчає вплив 

природної складової територіальних систем захворюваності на стан здоров'я 

населення, що може бути основою вироблення підходів до оздоровлення певних 

територій. 

Медичне країнознавство має своїм завданням вивчити медико-географічні 

особливості окремих держав, їх територіальних одиниць, інших регіонів і 

представляти відповідні результати  у будь-якій формі (медико-географічні атласи, 

медико-географічні описи тощо). 

Нозогеографія досліджує просторове поширення окремих хвороб, інтенсивність 

їх прояву та співвідношення різних їх видів в залежності від географічного 

положення території. Напрацьований матеріал є основою для визначення головних 

особливостей територіальної організації цього явища.  

Ландшафтна епідеміологія головним завданням має визначення природних 

умов утворення та закономірностей функціонування ареалів інфекційних хвороб, які 

передаються від тварин до людей (природних осередків хвороб).  

Географія медичного обслуговування вивчаю мережу медичних закладів, її 

відповідність проблемам населення з метою складання рекомендацій по 

підвищенню ефективності її роботи в залежності від існуючих показників 

захворюваності. 

Основні види хвороб людини. Основні види захворювання населення. 
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Переважаючими видами захворювання населення області є хвороби крові та 

кровотворних органів, хвороби ендокринної системи розладу харчування, 

порушення обміну речовин, цукровий діабет, хвороби нервової системи, хвороби 

ока та вуха, хвороби системи кровообігу, хронічні ревматичні хвороби серця, 

хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби підшлункової залози, 

хвороби кістково-м'язової системи, онкологічні хвороби, ін. (табл. 1). Загальною 

особливістю захворюваності населення області є та, що сьогодні важко виявити 

віковий ценз хвороби: починаючи з дня народження і до похилого віку людина 

генетично піддана впливові конкретної хвороби. Попередити, зупинити її розвиток 

можна, однак не кожна людина постійно слідкує за станом здоров'я, раціоном 

харчування, оберігає себе від різнорідних стресів. 

За статевою структурою захворюваність за всіма класами хвороб переважає у 

жінок. Найчастіше проявляються інфекційні і паразитарні хвороби, новоутворення, 

хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин та 

імунітету, хвороби системи кровообігу, органів дихання ін. Висновком до такої 

ситуації вважаємо суспільну незахищеність жінки (нестабільне працевлаштування, 

мізерна плата по догляду за дитиною, неякісне харчування, складні умови 

проживання, постійна психологічна напруга, боязнь за майбутнє своєї родини тощо) 

Окремої уваги заслуговує питання захворювання молоді віком від 15 до 29 

років на інфекційні та паразитарні хвороби, новоутворення, хвороби органів 

кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, зовнішні дії, інші 

причини. З 1999 р. постійно зростають показники зареєстрованих хворих на 

активний туберкульоз з числа підлітків і молодих людей. 

Триває погіршення епідемічної ситуації щодо ВІЛ/СНІДу, вірус якого вражає 

молоде покоління. Особлива небезпека полягає у тому, що для осіб обох статей 

найбільш „активною" віковою групою до захворювання на СНІД є група 20-39-ти 

річних. До того ж це захворювання міцно пов'язане з іншими соціально 

зумовленими хворобами: наявність ВІЛ/СНІДу значно збільшує небезпеку ураження 

туберкульозом. Наявність захворювань, які передаються статевим шляхом підвищує 

ризик ВІЛ-інфікування у 5-6 разів. 
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Інше соціальне лихо - наркоманія. За останні роки частка хворих на наркоманію 

серед неповнолітніх зросла у 6-8 разів. Хворіє на наркоманію соціально незахищена 

(насамперед не працевлаштована) молодь, смертність серед осіб цієї групи зростає. 

Так, за останнє п'ятиріччя кількість непрацюючих споживачів наркотиків 

збільшилася утричі, жінок та неповнолітніх удвічі. Пересічний вік уражених на 

наркоманію складає 26 років (найактивніший репродуктивний вік). Реально 

показники споживачів наркотиків у кілька разів перевищують офіційні дані, єдиного 

підходу до визначення цього числа поки що не існує. 

Розглядаючи стан фізичного і психічного здоров'я молоді, не можна не брати до 

уваги вплив Чорнобильської аварії. Реальна кількість населення, на здоров'я якого 

катастрофа спричинила негативний вплив, не відома, але можна вважати, що вона 

набагато більша існуючого офіційного числа. 

Молоде покоління несе на собі відбиток дії низки чинників генетичного, 

екологічного, іншого походження. Окрім радіаційного забруднення негативний 

вплив та фізичне здоров'я молоді скеровує імунно ушкоджуюча дія інших чинників 

довкілля (забруднення повітря, ґрунтів, води тощо). Забруднення довкілля є одним 

із визначальних у поширенні інфекційних і паразитарних хвороб. 

Хворобою віку називають туберкульоз. Прийнятий Закон України "Про 

боротьбу із захворюванням на туберкульоз", відображає надзвичайну складність 

цього захворювання, яка обумовлена тривалим лікуванням і різними наслідками. 

Смертність проявляється у всіх вікових групах населення. Серед дітей та 

підлітків (від 1-го до 16 років) найчастіше наступає смерть від уроджених аномалій, 

травм, отруєнь, хвороби системи кругообігу, новоутворень, хвороби органів 

дихання, захворювання ендокринної системи, розладу харчування, порушення 

обміну речовини та імунітету. Новонароджені характеризуються слабким 

імунітетом до навколишнього природного середовища. 

Доросле населення практично хворіє всіма видами хвороб. Майже у 5 разів 

(порівняно з міським населенням) переважає смертність серед сільського 

населення(табл. 3). 

Таблиця 3 
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Смертність населення Чернівецької області (в ^ абсолютних числах) за місцем проживання і 
за статтю (осіб) 

№ пп. Район За місцем проживання Статева структура 

Міське Сільське Чоловіки Жінки 

1. Вижницький 258 556 427 387 

2. Герцаївський 37 329 191 175 

3. Глибоцький 115 725 417 423 

4. Заставнівський 132 721 412 441 

5. Кельменецький 104 732 389 447 

6. Кіцманський 211 961 582 590 

7. Новоселицький 103 1204 665 642 

8. Путильський 41 272 155 158 

9. Сокирянський 156 684 423 417 

10. Сторожинецьки

й 

256 851 613 494 

11. Хотинський 179 982 587 574 

13. м. Чернівці 2714 - 1419 1295 

      

 

Однією з причин є відсутність інформованості про хвороби та їх наслідки, 

необізнаність з діагностичними методиками, слабка інформованість про сучасні 

медичні обстеження та лікування, нехтування щорічним професійним медичним 

оглядом. Така ситуація вимагає нагального контролю з боку держави за станом 

здоров'я нації, та прийняття відповідних програм, що були б націлені на розвиток 

сфери охорони здоров'я. 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. 

На всіх етапах розвитку охорони здоров'я вивченню захворюваності 

приділялась велика увага. Вивчалася вона за даними спеціальних досліджень, у роки 

проведення переписів, за статистичними даними. Ці показники характеризують стан 

адаптації населення до змін навколишнього середовища, патологію і дозволяють 

оцінювати ефективність профілактичних заходів, розробляти обґрунтовані програми 

розвитку охорони здоров'я. Особливо важливими є показники поширеності хвороб, 

які зареєстровані в населення протягом року, та захворюваності, тобто частоти тих 

хвороб, які у поточному році виявлені вперше. 

Існують вікові, статеві, регіональні, територіальні відмінності в показниках 

захворюваності населення. Як правило, дитяче населення має найвищі рівні 

захворюваності, порівняно зі старшими віковими групами. 
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Захворюваність населення України за даними звертань у лікувально-

профілактичні заклади протягом 10-літнього періоду становила 59,0-67,7 тис. 

випадків на 100тис. населення з коливанням в окремі роки. 

У цілому рівень захворюваності населення України в 2000 р. (67 677, 8 на 100 

тис.) мав майже таку саму величину, як і в 1991р. (67 395, 5 на 100 тис.). Структура 

захворюваності за 10-річний період змінилась у зв'язку зі зменшенням питомої ваги 

хвороб органів дихання, травм та отруєнь і збільшенням частки хвороб системи 

кровообігу, сечостатевої системи, кістково-м'язової системи та сполучної тканини. 

Протягом 10-річного періоду поширеність хвороб серед населення України 

зросла. Якщо в 19991 р. рівень її становив 120,4 тис. на 100 тис. населення, то у 2000 

р. він досягнув 148,1 тис. Основну структуру поширеності хвороб в Україні, як і в 

більшості європейських країн, становлять хронічні неінфекційні хвороби, зокрема, 

хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, ендокринні і алергійні 

захворювання, а також соціально небезпечні інфекційні хвороби, зокрема, 

туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. 

Збільшення поширеності хвороб в окремих вікових групах населення має 

суттєві відмінності. Найбільшими темпами зросла поширеність хвороб серед 

підлітків (на 73,7%), найменшими – серед дітей (на 13,1%). 

Важливою характеристикою соціального благополуччя населення є стан 

психічного здоров'я. В умовах соціально-економічної нестабільності, яку переживає 

Україна протягом останнього десятиріччя, значної поширеності стресових ситуацій 

спостерігається збільшення кількості випадків психічних захворювань з 

ускладненням їх перебігу. У період 1991-2000 рр. захворюваність на розлади 

психіки зросла на 9,7%, а поширеність хвороб – на 4,6%. У структурі 

захворюваності переважають психічні розлади непсихотичного характеру. Міське 

населення має вищі рівні захворюваності порівняно із сільським. Серед окремих 

вікових груп населення високою є захворюваність на психічні розлади підлітків. 

Кількість інвалідів за психотичним статусом у 2000 р. досягла 247,5 тис. 
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Для України характерна значна поширеність наркологічних хвороб – 

хронічного алкоголізму та алкогольних психозів. Нині в Україні нараховується 672 

тис. хворих на цю недугу. 

Високими темпами зростає захворюваність населення на наркоманію, 

набуваючи соціального значення. Так у 2000 р. частота появи наркотичної 

залежності склала 22,6 випадку на 100 тис. 

Особливу роль у формуванні рівня здоров'я населення відіграє травматизм, 

частка якого у загальній структурі захворюваності становить 7%. Він є однією з 

основних причин інвалідності та смертності населення. У 2000р. було зареєстровано 

на 527,4 тис. травм менше, ніж у 1991р. І все ж рівень травматизму в Україні 

залишається високим. Серед травм переважають побутові (79,6%), вуличні (10,2%), 

виробничі(6,0%) та дорожньо-транспортні (1,4%). 

Значні рівні захворюваності та поширеності хвороб серед населення 

позначаються на показниках інвалідності. В Україні нині нараховується 2,5 млн 

інвалідів. Інвалідність населення України залишається високою і вимагає 

комплексного підходу до її вирішення. 

 СКЛАДОВІ АБСОЛЮТНОГО ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

Для успішного вирішення питань управління здоров'ям у сучасному суспільстві 

важливе значення має пізнання загальних закономірностей формування здоров'я, 

динаміки основних його показників. Були визначені складові формування здоров'я, а 

саме: спосіб життя – до 50%, вплив навколишнього середовища – до 20%, 

спадковість – до 20%, доступність і якість медичної допомоги – до 10%. 

Існує три взаємопов'язані рівні здоров'я: суспільний, груповий та 

індивідуальний. 

Суспільний – характеризує стан здоров'я загалом і виявляє цілісну систему 

матеріальних та духовних відносин, які існують в суспільстві. 

Групове здоров'я зумовлене специфікою життєдіяльності людей даного 

трудового чи сімейного колективу та безпосереднього оточення, в якому 

перебувають його члени. 
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Індивідуальний рівень здоров'я формується як в умовах всього суспільства та 

групи, так і на основі фізіологічних та психічних особливостей людини, способу 

життя, який вона веде. Індивідуальне здоров'я – абсолютний і непересічний скарб, 

що перебуває на найвищому ступені особистісних цінностей кожного. 

Здоров'я визначає процес адаптації, яка являється реакцією на соціально 

створену реальність. Адаптація створює можливість пристосовуватися до змінного 

зовнішнього середовища, до росту і внутрішніх фізіологічних змін, до лікування при 

порушеннях і до старіння. До того часу, доки організм спроможний за допомогою 

адаптаційних механізмів та реакцій забезпечити стабільність внутрішнього 

середовища при зміні зовнішнього середовища, він знаходиться у стані, який можна 

оцінити як здоров'я. Якщо ж організм потрапляє в умови, коли інтенсивність впливу 

факторів зовнішнього середовища переважає можливості його адаптації, наступає 

стан, протилежний здоров'ю, тобто хвороба, патологія. 

Виділяють три рівні опису цінності здоров'я: 

- біологічний – досконалість саморегуляції організму, гармонія фізіологічних 

процесів як максимуму адаптації організму; 

- соціальний – міра соціальної активності, відношення людини до світу; 

- психологічний – позитивно спрямована стратегія життя людини 

Здоров'я людей належить до числа як локальних, так і глобальних проблем, 

тобто тих, що мають життєво важливе значення як для кожної людини, кожної 

держави, так і для всього людства в цілому. 

Підводячи підсумки вищесказаного, здоров'я можна охарактеризувати такими 

ознаками: 

- нормальне функціонування організму на всіх рівнях його організації – органів, 

організму в цілому, гістологічних, клітинних та генетичних структур, нормальна 

поточність типових фізіологічних і біохімічних процесів, які сприяють вираженню 

та відтворенню; 

- здатність до повноцінного виконання основних соціальних функцій, участь у 

соціальній діяльності та суспільно-корисній праці; 
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- динамічна рівновага організму і його функцій та чинників навколишнього 

середовища; 

- здатність організму пристосовуватися до умов існування в навколишньому 

середовищі, що постійно змінюється (адаптація), здатність підтримувати нормальну 

і різнобічну життєдіяльність та зберігання живої основи в організмі; 

- відсутність хвороби, хворобливого стану або хворобливих змін, тобто 

оптимальне функціонування організму за відсутності ознак захворювання або будь-

якого порушення; 

- повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний 

розвиток фізичних і духовних сил організму, принцип його єдності, 

саморегулювання і гармонійної взаємодії всіх органів. 

 

5 СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

В останнє десятиріччя Україна, як незалежна держава, активно входить до 

Європейської спільноти. У нашій державі йде процес адаптації до міжнародних 

принципів політики в різних сферах діяльності. З початку 80-х років орієнтиром для 

вдосконалення політики в галузі охорони здоров'я в Європі взагалі і в кожній країні 

– члені Європейського Регіонального Бюро Всесвітньої організації Охорони 

Здоров'я (ЄРБ ВООЗ) є загальноєвропейська політика "Здоров'я для всіх"(ЗДВ). І 

Україна одна з перших серед нових держав пострадянського простору заявила про 

наміри дотримування політики ЗДВ. 

Для вирішення проблеми збереження і підвищення рівня здоров'я та 

працездатності людини, продовження її життя в масштабах держави створена 

система охорони здоров'я (СОЗ), яка включає такі підсистеми: санітарно-

профілактичну, лікувально-профілактичну, фізкультурно-оздоровчу, санітарно-

курортну, аптечну, науково-медичну, санітарно-епідеміологічну. 

Однією із стратегій системи охорони здоров'я є здійснення так званої первинної 

профілактики, яка є масовою і ефективною, наприклад, будівництво очисних споруд 

або відповідні зміни технологічного процесу на підприємствах, які забруднюють 

атмосферне повітря, призводить до різкого зниження рівня злоякісних 
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новоутворень, хвороб органів дихання, серцево-судинної системи та інших 

захворювань. 

Другий напрям полягає у визначенні форм, методів і засобів профілактики, 

лікування, реабілітації, а також організації відпочинку кожної конкретної людини. 

У державі розроблена і впроваджується низка національних і державних 

програм: "Діти України", "Здоров'я літніх людей", "Комплексні заходи боротьби з 

туберкульозом", "Цукровий діабет", "Програма профілактики СНІДу та наркоманії 

на 1999-2000 роки" та ін. Реалізація заходів, передбачених цими програмами, 

дозволить суттєво поліпшити здоров'я народу. 

Збереження здоров'я нинішніх, а тим самим майбутніх поколінь має 

перетворитися на пріоритетну мету всієї соціально-економічної політики нашої 

держави. 

Не зважаючи на те, що цінність здорового способу життя декларована в 

головних законах, постановах, актах держави, робота щодо забезпечення фізичного, 

психічного, соціального, духовного благополуччя і гармонійного розвитку 

особистості є особистісним здобутком. Інакше кажучи, спосіб життя – це той 

чинник, який майже цілком залежить від поведінки людини і визначає її здоров'я. 

Здоровим спосіб життя зберігає і покращує здоров'я. 

За 16 років незалежності України було чимало здобутків, але й нароблено 

багато помилок. Досі держава не переймалася як слід демографічною кризою та 

проблемою поліпшення здоров'я нації. Нас уже давно не 50 мільйонів. Лише 

впродовж першого кварталу нинішнього року населення країни зменшилося на 86 

тисяч осіб. Тим часом, невисокою продовжує залишатися народжуваність, кількість 

дітей у країні не сягає і 20% населення України. Необхідно також зауважити, що за 

витратами на охорону здоров'я серед 45 країн Європи Україна на 41-му місці. Цей 

показник в Україні порівняно з найбільш благополучною країною – Німеччиною – 

нижчий більш ніж в 3 рази! 

Якщо сидіти склавши руки далі, то на нас чекає не досить радісне майбуття. 

Науковці твердять, що ймовірність померти, не доживши до 60 років, для 
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сьогоднішніх 16-річних юнаків та дівчат у 2026 р. становитиме 16-21%. Висновки 

напрошуються самі . 

Наведені дані свідчать про те, що Україні треба докласти ще багато зусиль для 

виконання завдань ЗДВ. У травні 1998 р. світовою спільнотою прийнята політика 

"Здоров'я для всіх у 21 сторіччі", якою передбачено, що до 2010 р. всі країни – члени 

ВООЗ повинні не тільки мати, але й здійснювати політику досягнення здоров'я для 

всіх відповідно до Загальноєвропейської політики "Здоров'я для всіх" на 

державному, регіональному і місцевому рівнях. 

Поліпшення демографічної ситуації має стати першочерговим завданням влади. 

Задля майбутнього розвитку, зміцнення здоров'я населення та подолання бідності 

стратегію державної політики слід будувати на задоволенні потреб та інтересів 

кожної української сім'ї та кожного її члена. 

 


