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подолання в україні кризи 
здоров’я людини

трагедія, якої можна уникнути.
Що можуть зробити громадські активісти?

Дане видання було підготовлено, базуючись 
на результатах дослідження Світового банку 
«Трагедія, якої можна уникнути: подолання в 
Україні кризи здоров'я людини». З повною вер-
сією цього звіту можна ознайомитися на веб-
сайті Світового банку в розділі «Публікації та 
звіти»: www.worldbank.org.ua

Зроблено спробу проаналізувати витоки та 
причини демографічної кризи в Україні. Крім 
того, в ній аналізуються фактори, що призво-
дять до кризи здоров'я в Україні, та наводяться 
рекомендації зацікавленим колам щодо мож-
ливих кроків задля подолання існуючого стану 
справ.

Представлені думки не є прямим відтворен-
ня поглядів або ставлення Світового банку до 
стану охорони здоров'я в Україні.

© світовий банк 

Що можуть зробити громадські айтусти?

1. криза здоров'я людини в 
україні - непомічена 

суспільна катастрофа
Шлях до катастрофи українського суспіль-

ства проходить не через зазіхання зовнішніх 
ворогів, корупцію високопосадовців чи гло-
бальну економічну кризу. Хоча й ці прикрі яви-
ща становлять серйозну небезпеку для України. 
Демографічна криза та криза здоров'я людини 
представляють пряму загрозу самому існуван-
ню українського суспільства. Вона спирається 
на байдужість та недбалість самих громадян до 
власного здоров'я, здоров'я своїх дітей.

Україна несе потрійний тягар хвороб: на-
селення швидко скорочується через високу 
смертність та захворюваність від неінфекційних 
хвороб, внаслідок алкоголізму та епідемій ВІЛ/
СНЩу та туберкульозу.

Україна стрімко втрачає своє майбутнє - 
працездатне населення та молодь.

Демографічні наслідки мають руйнівний 
вплив на всі сфери життя: соціальне, еконо-
мічне, культурне тощо. Вже зараз через висо-
ку смертність працездатного населення ринок 
праці поступово скорочується. Невдовзі один 

працюючий утримуватиме одного пенсіонера. З 
кожним роком епідемії ВІЛ/СНЩу та туберку-
льозу потребують все більших бюджетних ви-
трат на лікування та догляд за хворими.

За збереження таких тенденцій Україна 
швидко перетвориться на країну із невеликим 
населенням з високою смертністю, яке неспро-
можне підтримувати нормальну життєдіяль-
ність на всій території країни.

«Скільки часу йому залишилося?» - таке за-
питання вже стає актуальним для українського 
суспільства. Зняти його з порядку денного може 
лише наполеглива діяльність його небайдужих 
представників - від активістів громадських ор-
ганізацій до простих громадян, які вимагати-
муть перенесення кіоску із алкоголем від школи 
або тотальної заборони реклами тютюну.

Лише органи державної влади або лікарі не 
зможуть врятувати Україну від демографічно-
го колапсу або подолати кризу здоров'я укра-
їнців. Бо причини цієї кризи не вичерпуються 
недолугою державною політикою, недостатнім 
фінансуванням медичних закладів або недоско-
налими методами лікування. Насамперед, вони 
стосуються небезпечних моделей поведінки со-
тень тисяч українців та 'їхнього пасивного став-
лення як до власного здоров'я, так і до ситуації у 
сфері здоров'я людини в Україні.

Мобілізація суспільства на подолання кри-
зи здоров'я людини є ключовим обов'язком 
громадянського суспільства України. Без його 
активного залучення будь-які заходи держави 
приречені на фіаско або низьку ефективність, у 
кращому випадку.

Участь громадських активістів у подоланні 
кризи здоров'я людини має розгортатися за дво-
ма пріоритетними напрямками. Перший стосу-
ється здійснення прискіпливого контролю над 
діяльністю політиків, законодавців, органів дер-
жавної влади у сфері охорони здоров'я. В рамках 
другого громадські організації мають виступити 
ініціаторами змін у поведінці мільйонів співгро-
мадян. Зміни мають спрямовуватися на викорі-
нення факторів ризику та пропагування здоро-
вого способу життя.
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Вибори будь-якого рівня (президентські, 

парламентські або місцеві) - це унікальний шанс 
для громадських активістів зробити ці пробле-
ми однією з найбільш важливих тем виборчої 
кампанії. Не слід забувати, що не менш важли-
вим є здійснення громадськими активістами 
контролю над роботою місцевих органів влади 
та конкретних лікарень. 

В умовах фінансової скрути витрачання бю-
джетних коштів на дійсно нагальні потреби гро-
мадян набуває особливого значення. Кому, як 
не громаді, слід цікавитися, скільки коштів було 
виділено на ремонт або придбання обладнання 
на місцеву лікарню? На що саме вони були ви-
трачені та чи були проведені закупівлі у відпо-
відності з чинним законодавством? Кому, як 
не громадським активістам, тиснути на місцеві 
органи та підприємців щодо дотримання обме-
жень на тютюнопаління або споживання алко-
голю? Врешті-решт, страждатимуть від їх пору-
шення, насамперед, діти та підлітки - майбутнє 
України.

Разом з тим, здійснення контролю також пе-
редбачає тісну співпрацю громадських активіс-
тів та організацій із органами державної влади 
та бізнесовою спільнотою. Попри загальний не-
гативний імідж чиновників в Україні поступово 
формується нова генерація державних службов-
ців, що приділяють постійну увагу взаємодії з 
громадянським суспільством. Саме громадські 
активісти здатні надавати незалежну оцінку 
ефективності державних рішень на будь-якому 
рівні, виявляти проблеми, що ігноруються, та 
пропонувати шляхи їх вирішення.

Проблема здоров'я людини в Україні має 
свій зовнішньополітичний вимір. За існую-
чих умов її вирішення годі й розраховувати на 
успішну інтеграцію України до європейської 
спільноти. Найближчим сусідам України в 
Східній та Центральній Європі вдалося успіш-
но реформувати свої системи охорони здоров'я, 
налагодити послідовну роботу з викорінення 
ризикових форм поведінки та, врешті-решт, 
відвернути кризу здоров'я людини, що насу-
валася в складних умовах перехідного періоду. 
Кому, як не громадським активістам, приверта-
ти увагу української влади до найкращого до-
свіду колишніх соціалістичних країн та ниніш-
ніх членів ЄС? Цей досвід свідчить: катастрофу 
можна відвернути!

Причинам та проявам кризи здоров'я лю-
дини в Україні, найбільш ефективним шляхам її 

подолання та внеску громадського суспільства 
присвячене цс видання.

1.1. демографічні обриси 
трагедії, Що насувається

україна - суспільство, що стрімко вимирає. 
За вісімнадцять років української незалежності 
країна втратила шість мільйонів громадян (на-
селення скоротилося з S2 до 46 мільйонів осіб). 
Іншими словами, кожного року країна втрачає 
більше 300 тисяч громадян - одне місто розмі-
ром із Тернопіль. 

темпи скорочення населення в україні є 
найвищими в європі. Вперше кількість помер-
лих перевищила кількість народжених у 1991 
році. У 2008 році коефіцієнт загальної пліднос-
ті склав 1,2 на 1 000 народжених, тоді як у 1982 
році він дорівнював 1,9. Якщо тенденція збері-
гатиметься, населення України скоротиться до 
2050 року майже наполовину - до 36,2 мільйонів 
громадян.

Сучасна демографічна криза наближається 
до часів Руїни XVII століття, коли цілі регіони 
України запишалися спустошенними, та поки-
нутими людьми протягом десятиліть.

На Чернігівщині вже лунають заклики ого-
лосити її зоною демографічної катастрофи. За 
даними Головного упратіння статистики області 
через 50 років нащадки славетних чернігівських 
князів та козацьких ватажків можуть зникну-
ти повністю. Іншими словами, українські діти, 
які народітися у 2000-х роках, коли подорослі-
шають, побачать лише декілька чернігівських 
містечок, в яких жеврітиме і - майже повністю 
мертве село. 

найбільш швидко україна втрачає чоло-
віків працездатного віку. Висока смертність в 
Україні пояснюється, передусім, високою смерт-
ністю серед дорослого населення, зокрема, серед 
працездатних чоловіків. За показником смерт-
ності дорослих Україна посідає друге місце в Єв-
ропі після Росії.

смертність серед працездатних чоловіків 
україни вже досягла рівня африканських кра-
їн! Зокрема, смертність серед працездатних укра-
їнських чоловіків є близькою до рівня смертнос-
ті у таких африканських країнах як Гвінея, Того, 
Гана та Бенін. Проте ВНП на душу населення в 
цих країнах ледь дотягує до чверті українського 
ВНП! До того ж, мешканці цих країн постійно 
страждають від голоду, переворотів та заколотів 
разом із стихійними лихами.
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Смертність серед працездатних чоловіків 

та ВНП: Україна та країни Африки

країни внп на душу 
населення

рівень смертності 
серед працездатних 

чоловіків
Україна 6110 384
Гвінея 1130 380
Того 770 371
Гана 1240 350

Бенін 1250 349

українці живуть набагато менше, ніж євро-
пейці. Ще двадцять років тому, у 1986 році, три-
валість життя в України була вищою, ніж в Чехії, 
Польщі та Угорщині, і всього на декілька років 
меншою, ніж в середньому по країнах Європей-
ського Союзу. У 90-х роках тривалість життя у 
центральноєвропейських країнах почала наздо-
ганяти показники країн Західної Європи. 

Ситуація в Україні, навпаки, різко погірши-
лася. В 2005 році очікувана тривалість життя 
була на 11 років меншою, ніж у середньому по 
Європейському Союзу, на 8 років - ніж у Поль-
щі, на 9 років - ніж в Чехії тощо. Очікувана три-
валість життя складала 68 років (62 роки для чо-
ловіків та 74 роки для жінок).

україна швидко перетворюється на країну 
людей похилого віку та одиноких жінок-вдів. 
Розрив у тривалості життя між жінками та чоло-
віками є безпрецедентним. Якщо в 1989 році він 
становивв 9 років, то в 2005 році досяг 12 років.

українці живуть набагато менше років у 
повністю здоровому стані. З поганим здоров'ям 
українці проводять 13% свого життя. У розви-
нених країнах, навпаки, люди живуть довше та 
проживають більше років з відмінним станом 
здоров'я. У Словенії та Чехії лише 9%, а у Польщі 
лише 8% свого життя люди проводять у погано-
му стані здоров'я.

1.2. безпосередні причини 
високої смертності українців

неінфекційні хронічні захворювання є 
головною причиною смертності населення 
україни. У 2002 році вони складали 82% серед 
усіх причин. Зовнішні причини (травмування 
тощо) складали 12%, а інфекційні - 6%. Неінфек-
ційні захворювання є також головними причи-
нами інвалідності.

ішемічна хвороба серця - це головний 
вбивця українських громадян. Рівень знищен-
ня населення від цієї хвороби є вищим, ніж у 
сусідніх країнах, та навіть Росії. В 2005 році на 

ішемічну хворобу серця пришилося майже 40% 
загальної смертності. Це удвічі більше, ніж в Че-
хії, Польщі та Угорщині.

рак в україні відзначається надзвичайно 
високим рівнем смертності, особливо у молод-
ших вікових групах. Ризик вмерти від раку в 
Україні скорочується із віком. Проте у більшості 
країн все відбувається навпаки: смертність від 
раку підвищується із віком, а не зменшується. 
Такому парадоксу існує декілька пояснень. Одне 
із них - це обмеженість інформації, бо стосовно 
повноти реєстрації смертей в Україні часто ви-
никають сумніви. Ще одне пояснення - це труд-
нощі виявлення причин смерті через брак сучас-
ного діагностичного обладнання.

А головне - це те, що очікувана тривалість 
життя в Україні видається настільки короткою, 
що кількість осіб похилого віку, які наражають-
ся на ризик раку, дещо скорочується.

від раку чоловіки помирають вдвічі часті-
ше, ніж жінки. Найбільший тягар припадає на 
рак легенів у чоловіків та рак молочної залози у 
жінок. Смертність від раку молочної залози се-
ред українських жінок зростає, тоді як в інших 
країнах вона, навпаки, скорочується. Щороку 
в Україні реєструється близько 16 тисяч нових 
випадків захворювання на рак молочної залози. 
Близько восьми тисяч жінок щорічно вмирає від 
цієї хвороби.

цукровий діабет в україні стрімко розпо-
всюджується. Із хвороби людей похилого віку 
він перетворився у хворобу, що вражає людей 
у першій половині їхнього життя. Потрібно 
пам'ятати, що діабетики мають у 3-4 рази біль-
ший ризик вмерти від серцево-судинних захво-
рювань.

зовнішні причини - друга найбільша 
причина смертності в україні. До них нале-
жать випадкові травми, самогубства, вбивства, 
смертність у ДТП. У порівнянні з ЄС українські 
чоловіки в чотири рази частіше вмирають від 
зовнішніх причин, а жінки - вдвічі частіше. У 
віковій групі від 45 до 59 років така смертність 

Причини смертності в Україні, 2002 рік
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у шість разів перевищує середній показник ЄС 
для чоловіків та у 4,5 разів для жінок

Найбільш важливою зовнішньою причиною 
смертності є випадкові отруєння. Вочевидь 
вони напряму пов'язані з тіньовим обігом алко-
голю в країні. Ця проблема видається особливо 
гострою і швидко поширюється у сільській міс-
цевості.

Рівень смертності від зловживання алкого-
лем в Україні був другим найвищим у 2004 році 
серед усіх країн європейського регіону, після Ес-
тонії.

смертність у дорожньо-транспортних 
пригодах є значно вищою, ніж в країнах ЄС. При 
цьому кількість автомобілів на душу населення 
в Україні є нижчою за європейські показники. 

Крім того, смертність на виробництві, а 
також рівень професійних захворювань в Укра-
їні залишається невиправдано високим. До 
найбільш поширених професійних хвороб на-
лежать хвороби дихальної системи, особливо 
пневмоконіоз та хронічний бронхіт.

україна є епіцентром епідемії віл/сніду 
в європі. Разом із туберкульозом, на ВІЛ/СНІД 
припадає 90% загальної смертності від інфекцій-
них захворювань. За п'ятнадцять останніх років 
смертність від туберкульозу в Україні подвоїла-
ся. На початок 2005 року вона була найвищою 
серед європейських країн.

Приблизно 2% дорослого населення Украї-
ни є ВІЛ-позитивними. Ще декілька років тому 
епідемія ВІЛ/СНІДу охоплювала переважно спо-
живачів ін'єкційних наркотиків. Наразі у групі 
високого ризику інфікування ВІЛ опинилося 
все населення України.

1.3. головні фактори ризику, Що 
спричиняють надзвичайно 

високу смертність та 
захворюваність працездатного 

населення
Криза здоров'я людини в Україні не є суто 

медичною проблемою або проблемою системи 
охорони здоров'я. Вона пояснюється змінами в 
поведінці людей, що відбулися та відбувають-
ся останніми роками. Ці зміни містять факто-
ри ризику, які підживлюють високу смертність 
працездатного населення кожного дня. В разі 
збереження їхній негативний вплив буде підси-
люватися кожного року.

За даними обстежень 2002 року переважна 
більшість смертей в Україні спричинялася де-

кількома факторами ризику (див. Таблицю 1).
Таблиця 1

Питома вага головних факторів ризику 
у смертності в Україні, окремих європей-

ських країнах та Росії, 2002 рік 
(% від загалу)

фактори ризику

ч
ех

ія

уг
ор

щ
ин

а

п
ол

ьщ
а

ро
сі

я

ук
ра

їн
а

1 Високий 
кров'яний тиск 12,8 12,2 10,4 9,8 16,6

2 Високий рівень 
холестерину 9,8 8,9 6,9 6,4 14,4

3 Тютюнопаління 15,5 20,9 16,6 11,0 12,8
4 Алкоголізм 6,2 15,5 9,2 4,7 12,3

5 Високий індекс 
маси тіла (ІМТ) 8,4 7,8 7,1 6,8 9,0

6
Низьке спожи-
вання фруктів і 

овочів
3,0 5,7 3,3 2,2 8,0

7 Брак фізичної 
активності 4,1 3,9 3,1 2,9 5,6

8 Наркоманія 0,9 - 1,2 0,4 3,0

9 Небезпечний 
секс 1,2 1,0 1,3 1,0 1,6

Загалом 61,9 75,9 59,1 45,2 83,3
 

Легко помітити, що переважна більшість 
факторів ризику корениться у тому чи іншому 
небезпечному способі життя. Громадянське сус-
пільство здатне успішно впливати на зменшення 
руйнівного впливу цілої низки цих факторів.

майже третина населення україни страж-
дає від підвищеного тиску. Ішемічна хворо-
ба серця, інфаркт міокарда, інсульт, проблеми 
з нирками є тісно пов'язаними з гіпертонією. 
Проте сама гіпертонія є, як правило, наслідком 
неправильної дієти, недостатньої фізичної ак-
тивності, надмірної ваги, тютюнопаління тощо.

Як правило, гіпертоніки в Україні навіть 
не підозрюють, що вони страждають від підви-
щеного тиску. Як результат, вони не приймають 
необхідні ліки, а ймовірність смертності та інва-
лідності через гіпертонію зростає.

більше половини курців україни помирає 
від захворювань, що викликані саме тютюно-
палінням.

Регулярні курці - дві третини українських 
чоловіків та кожна п'ята жінка. До спроб пали-
ти вдавалися 39% хлопчиків та 18% дівчат у віці 
11-12 років, за даними дослідження 2007 року. 
Україна має найвищий рівень тютюнопаління в 
усьому європейському регіоні.
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Тютюнопаління стрімко розповсюджується 

серед вразливих соціально- економічних груп 
населення, молоді та жінок. Тютюнопаління се-
ред жінок українського села за останні 25 років 
зросло більше, ніжу 17 разів. Розповсюдженню 
тютюнопаління серед жінок сприяють мода, 
агресивна реклама, емансипація жінок та низькі 
ціни на тютюнові вироби.

смертність, пов'язана зі вживанням ал-
коголю, є високою в україні і дедалі зростає. 
Натомість країни Центральної Європи досягай 
з 1991 року суттєвого прогресу у скороченні 
смертності, пов'язаної із алкоголізмом. Найниж-
чий коефіцієнт смертності від алкоголізму спо-
стерігається в Словенії, а Угорщина за останні 
15 років майже удвічі скоротила цей показник.

лише 6% українців займаються фізични-
ми вправами. Найнижчий рівень фізичної ак-
тивності спостерігається серед молодих чоло-
віків (віком 18-29 років)! Українські чоловіки у 
цілому є менш фізично активними, ніж жінки.

від наркотиків в україні гине втричі біль-
ше людей, ніж в європейських країнах. Нар-
команія вже є широко розповсюдженою серед 
української молоді. Принаймні один раз нар-
котик вживали кожний десятий хлопчик та 5% 
дівчат восьмих класів. Ці показники зростають 
втричі для учнів першого курсу професійно-
технічних училищ.

незахпщений секс спричиняє 1,6% смерт-
ності. Така невелика цифра не повинна заспо-
коювати. Як вже вказувалося вище, загроза по-
лягає в тому, що кількість інфікованих ВІЛ через 
статеві зносини швидко зростає - із 11% в 1997 
році до 28% в 2002 році.

У 2008 році 43% чоловіків та 22% жінок за-
явили, що мали секс підвищеного ризику. Серед 
жінок і чоловіків, які мали сексуальні стосунки 
із більше, ніж одним партнером за останні 12 мі-
сяців, лише 48% жінок і 46% чоловіків повідоми-
ли, що вони використовували презерватив.

третина українців вдихає забруднене по-
вітря. Рак, астма, респіраторні хвороби, пробле-
ми з легенями, загострення серцево-судинних 
хвороб, загальне послаблення імунітету є на-
слідками забруднення повітря викидами про-
мислових підприємств та транспорту. Науковці 
стверджують, що майже кожний десятий укра-
їнець (8%) проживає в умовах дуже високого 
забруднення повітря. 24% населення проживає 
в умовах високого, 53% - помірного, та тільки 
16% - в умовах незначного забруднення повітря. 

В Україні відсутні міста, де якість атмосферного 
повітря відповідає санітарним нормам. Нагада-
ємо, що більше двох третин українців - це меш-
канці міст.
В Україні наше жодного міста із повністю 

здоровим повітрям
За оцінками міжнародних експертів еконо-

мічні втрати України від передчасних смертей, 
спричинених забрудненим повітрям, можуть 
сягнути 4% ВВП, що вдвічі більше, ніж в Євро-
пейському Союзі.

отже, левова частка смертності в україні 
визначається декількома факторами ризику, 
що мають відношення до способу життя, по-
ведінки людей та навколишнього середовища.

викорінення цих факторів багато в чому 
залежить від самих людей, активістів грома-
дянського суспільства, які можуть мобілізу-
вати суспільство на подолання їх негативного 
впливу, у тісному партнерстві з державою та 
бізнесом.

2. як попередити високу 
смертність в україні?

Чи можна «вилікувати» смертність? На пер-
ший погляд, це запитання виглядає дивним та 
недоречним, оскільки люди вже давно звикли 
до невідворотності смерті. Проте дослідження 
свідчать, що майже половині смертей в укра-
їні можна запобігти. За даними 2004 року 17% 
смертей, спричинених хворобами серця (ІХС), 
можна було уникнути за допомогою профілак-
тичних та лікувальних заходів. Ще 17% можна 
було попередити завдяки вчасному лікуванню. 
А 14% можна було б запобігти за рахунок змен-
шення впливу поведінкових факторів ризику, 
про які йшлося вище. 

Смертність, якої можна було уникнути, 
Україна, 2004 рік

Наприклад, належні профілактичні заходи 
здатні попередити майже всі передчасні смерті 
від тютюнопаління, алкоголізму та дорожньо-
транспортних пригод.
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За відносно невеликих витрат заходи щодо 

зменшення негативного впливу факторів ризи-
ку можуть дати плідні результати для здоров'я 
всіх українців протягом достатньо короткого 
часу. Вони вже довели свою ефективність в кра-
їнах Центральної та Східної Європи.

Перша група таких заходів спрямована на 
зменшення факторів ризику, пов'язаних із пове-
дінкою людей, їхнім способом життя, професій-
ними та екологічними факторами.

Поведінкові моделі лише в останню чергу 
змінюються під впливом наказів, законів або ін-
струкцій. Головне - це переконання, зокрема, на 
конкретних прикладах, із мобілізацією всього 
суспільства на боротьбу з руйнівним впливом 
факторів ризику. Саме тому за цим напрямом 
роль громадських активістів та неурядових ор-
ганізацій є вирішальною. Держава може лише 
створити необхідні законодавчі, нормативні ор-
ганізаційні та фінансові умови, а бізнес - надати 
ресурси та виступити зацікавленим партнером.

Друга група заходів сприяє скороченню 
смертності через розгортання системи раннього 
виявлення, діагностування та наступного ліку-
вання захворювань. Вчасне виявлення багатьох 
хвороб дозволяє попередити передчасну смерть. 
Це стосується навіть таких небезпечних захво-
рювань як рак - діагіюстика та лікування цієї 
хвороби на першому етапі значно зменшує ри-
зик передчасної смерті.

Надання належних пріоритетів послугам із 
раннього виявлення, діагностування та наступ-
ного лікування захворювань залежить від орга-
нів державної влади. Чи будуть вони викорис-
товуватися населенням? Чи буде громадськість 
приділяти цій проблемі пильну увагу? Позитив-
ні відповіді па ці запитання визначатимуться 
активними діями громадських організацій. 

Нижче наводиться огляд необхідних за-
ходів, які покликані суттєво зменшити нега-
тивний вплив факторів ризику та потребують 
активної участі представників громадянського 
суспільства.

2.1. обмеження тютюнопаління 
та вживання алкоголю

Україна відстає від центральноєвропей-
ських країн, які мають координаційні механізми 
для впровадження національних планів дій у га-
лузі обмеження вживання тютюну та алкоголю.

Україна дотепер немає чіткої політичної 
волі та координації щодо суттєвого обмеження 
тютюнопаління або зловживання алкогольними 
напоями. В країні відсутній національний план 
дій в цих сферах, не проводяться регулярні оцін-
ки шкоди від вживання тютюну та алкоголю, не 
оприлюднюються звіти про вживання тощо.

Згідно з міжнародним досвідом політичні, 
просвітницькі та адміністративні заходи є най-
більш ефективними щодо обмеження вживання 
тютюну та алкоголю.
• Ефективним інструментом обмеження вжи-

вання тютюну та алкоголю є просвітницькі 
кампанії, спрямовані на молодь. Вони заохочу-
ють молодих людей до того, щоб припинити 
тютюнопаління, пияцтво або ніколи не роз-
починати вживання алкоголю або тютюну. 
В багатьох країнах антиалкогольні кампанії 
концентруються на попередженні водіння у 
нетверезому стані.

У Чехії на молодь спрямована кампанія 
«Відмовся і виграєш». В її рамках поширюють-
ся просвітні матеріали про наслідки паління, 
а також надаються фінансові стимули - спо-
чатку через національний конкурс для тих, 
хто зможе припинити паління або не розпочи-
нати його, а потім через міжнародний конкурс, 
який охоплює декілька країн ЄС. Через один рік 
15 - 25% учасників цього конкурсу утримува-
лися від паління
• Попередження на упаковці тютюнових виро-

бів про шкідливість паління довели свою ефек-
тивність: чим більше за розміром поперед-
ження, тим більша ймовірність припинення 
паління.

• Повна заборона реклами тютюну помітно 
скорочує тютюнопаління. Повна заборона 
реклами алкоголю є особливо дієвою серед під-
літків та молоді, оскільки такі заходи відкла-
дають початок його вживання.

Дослідження 22 промислово розвинених 
країн показує, що повна заборона реклами тютю-
ну скорочує паління на 6%. Обмежена заборона 
лише призводить до переміщення реклами у не-
заборонені сегменти засобів масової інформації.

Міцний взаємозв'язок між раннім вживанням 
алкоголю підлітками та рекламою спиртних напо-
їв підтверджується багатьма дослідженнями.
• Заборона продажу тютюнових та алкоголь-

них виробів особам, які не досягли 18-річного 
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віку, скорочує тютюнопаління серед дітей та 
молоді. Досягненню цієї мети сприяє і обме-
ження продажу тютюну та спиртних напоїв 
за часом або місцем, а також ліцензування 
цієї діяльності.

В деяких країнах встановлюється вищий мі-
німальний вік, з якого дозволяється вживати ал-
когольні напої або тютюнові вироби. Доведено, 
що підняття мінімального віку сприяє зменшен-
ню вживання тютюну та алкоголю, дорожньо- 
транспортних пригод тощо.

Ключем до успіху всіх цих заходів є суворе 
дотримання заборони та обмежень на практиці.
• Повна заборона тютюнопаління у громадських 

місцях та на роботі (а не виділення окремих 
місць для паління) може скоротити вживан-
ня тютюну на 4 - 10%. Обмеження вживання 
алкогольних напоїв у місцях громадського ко-
ристування, в т.ч. на робочому місці, сприяє 
зменшенню рівня злочинності, травмувань та 
насильства.

З 1998 до 2009 року Україна прийняла цілу 
низку законів, що суттєво обмежують паління в 
громадських місцях. Проте наявні дані свідчать, 
що контроль над дотриманням законодавчих 
норм є вкрай недостатнім. Наприклад, за ре-
зультатами дослідження Міжнародного центру 
політичних досліджень 53% українського насе-
лення наражається на пасивне паління. На одній 
третині робочих місць тютюнопаління не було 
обмежено, що прямо порушує вимоги закону.

Найжорсткішу політику щодо вживан-
ня алкоголю проводить Польща, де вживати 
спиртні напої забороняється в усіх громад-
ських місцях. Лише для місць дозвілля діє до-
бровільна заборона. У Полиці частково забо-
ронено вживати спиртні напої у ресторанах і 
на міжнародних авіарейсах.
• Збільшення податків та акцизів на тютюн 

та алкоголь дозволяють збільшити обсяг до-
ходів бюджету і в той же час ефективно ско-
ротити вживання тютюнових виробів та 
алкогольних напоїв, особливо серед дітей та 
молоді.

Позитивний ефект від збільшення тю-
тюнових податків» проявляється протягом 
декількох років. У 2004 році Угорщина підви-
щила податок на тютюнові вироби на 35%- У 
наступні два роки щоденний рівень тютюно-
паління скоротився на декілька відсотків.

2.2. скорочення смертності у 
дтп вимагає міжвідомчого та 

міжсекторального підходу, 
активного залучення 

громадськості.
• Просвіта з питань безпечного управління 

транспортним, засобом, особливо для молодих 
людей і людей, які керують у стані алкогольно-
го сп'яніння, може скоротити кількість ДТП.

• Суворе дотримання вимог щодо використан-
ня ременів безпеки зберігає життя. В Україні 
вимога щодо використання ременів безпеки 
належним чином не виконується, хоча ремені 
безпеки можуть скоротити травматизм уД-
ТПна45 - 55%.

Для поглиблення обізнаності громадян 
щодо безпечного перевезення дітей в автомо-
білях Угорщина провела кампанію «Ремені без-
пеки», а Польща - «Пристебніть ременем свою 
дитину!». В ЄС використання ременів безпеки 
є обов'язковіш. Із введенням в дію відповідного 
закону їх використання зросло із 37 °ь до 95%. 
Одночасно кількість госпіталізованих по-
страждалих у ДТП скоротилася на 35%.
• Модернізація доріг і перевезень, а також 

використання помітних дорожніх знаків 
«Аварійно-небезпечна ділянка» дозволяють 
скоротити кількість постраждалих у ДТП. 
Це передбачає скорочення швидкості руху, 
поліпшення стану доріг. Скорочення швид-
кості руху на сільських дорогах на 10 км/год. 
може скоротити смертність у ДТП на 6%, а 
на автомагістралях приблизно на 14 км/год. 
- на 21%.

2.3. харчування та фізична 
активність

Неналежне харчування та низька фізична 
активність прокладають шлях до різних захво-
рювань і тому вимагають застосування комп-
лексного підходу. Неповноцінне харчування та 
недостатня фізична активність призводять до 
ожиріння, яке у свою чергу спричиняє смертність 
внаслідок гіпертонії, діабету, серцево-судинних 
захворювань, психосоціальних проблем і деяких 
видів раку. Відповідно, для запобігання надмір-
ній вазі та стимулювання втрати ваги необхідно 
вживати заходи для розвитку культури здорово-
го харчування та фізичної активності.
• Програми здорового харчування, що пропагу-

ють споживання фруктів і овочів серед дітей, 



150

©новообразование / 2011  № 2 
можуть суттєво скорочувати ожиріння ді-
тей, знижувати кров'яний тиск і зменшувати 
ризик ожиріння дорослих. В умовах масового 
забруднення навколишнього середовища ра-
ціон харчування набуває особливого значен-
ня, зокрема для дітей.

В Угорщині програма здорової культури 
харчування була успішно впроваджена серед 
школярів п'ятого класу усієї країни
• Кампанії фізичної підготовки сприяють утвер-

дженню здорового способу життя.
Словенія впровадила програму під назвою 

«Будемо здорові!». У програмі беруть участь 
ЗО 000 осіб із 70 громад. Вісім із кожних десяти 
учасників заявили, що внаслідок здійснення цієї 
програми вони змінили спосіб свого життя.

2.4. раннє виявлення та 
діагностування захворювань

Потрібно пам'ятати, що зменшення впливу 
факторів ризику зовсім не обов'язково запобі-
гає захворюваності. Для деяких неінфекційних 
захворювань заходи щодо обмеження тютюно-
паління, просування здорового способу життя 
тощо є недостатніми. Іноді фактори ризику вза-
галі не піддаються зміні через спадковість, вік 
або стать. В інших випадках вони відносно мало 
впливають на захворюваність.

У таких ситуаціях однією із альтернатив є 
заходи профілактики вторинного рівня, тоб-
то діагностування та лікування неінфекційних 
хвороб на початковому етапі захворювання, до 
появи ускладнень чи смерті. При ранньому діа-
гностуванні належне лікування чи контроль мо-
жуть зменшити ймовірність смерті та тягар за-
хворюваності.

Такі заходи можуть проводитися лікаря-
ми на індивідуальному рівні. Цільові програми 
скринінгу, тобто масового обстеження населен-
ня, зазвичай запроваджуються на загальнонаці-
ональному рівні.

В Україні подібні програми варто започат-
ковувати для діагностування таких захворювань 
як рак молочної залози та шийки матки, діабету 
та гіпертонії. Досвід країн Західної та Східної 
Європи свідчить, що вчасне виявлення саме цих 
хвороб дозволяє зробити суттєвий внесок у ско-
рочення передчасної смерті.
• Рак молочної залози та шийки матки відзна-

чаються високим рівнем смертності (80%), 
якщо хвороба виявляється надто пізно. Тому 
загальнонаціональні програми скринінгу на 

предмет цих захворювань можуть бути над-
звичайно ефективними в Україні.

Надто мало українських жінок розуміють 
необхідність ранньої діагностики цих загроз-
ливих хвороб. За даними соціологічного опиту-
вання, проведеного у травні 2008 року на замов-
лення компанії Avon, дві третини українських 
жінок не зверталися до лікаря для профілактич-
ного обстеження, оскільки вважали, що якщо 
нічого не турбує, то й проблема відсутня. Біль-
ше двох третин жінок не знали, в яких медичних 
установах вони можуть пройти мамологічне об-
стеження.

Угорщина розпочала загальнонаціональ-
ний скринінг раку молочної залози у 2002-2003 
pp. Польща запровадила скринінг раку шийки 
матки у 2006 році, а Словенія - в 2008році. У 
європейських країнах, завдяки скринінгу, рак 
шийки матки скоротився на 50 - 60%.
• В Україні загальнонаціональний скринінг гі-

пертонії, який часто поєднується зі скринін-
гом діабету,може скоротити рівень серцево-
судинних захворювань. Як вже зазначалося 
вище, дослідження свідчать, що переважна 
більшість гіпертоніків в Україні навіть не під-
озрюють, що вони страждають на підвищений 
тиск. Не приймаючи необхідних ліків, вони 
наражаються на високий ризик померти від 
пов'язаних хвороб (інсульти, ішемічна хворо-
ба серця тощо).

3. система охорони здоров'я 
україни: реформувати! не 
можна залишити старою

Після проголошення незалежності медичне 
обслуговування в Україні мало змінилося, але 
відзначається браком стимулів до підвищення 
якості обслуговування, роздутою структурою 
стаціонарних закладів і відсутністю належної 
професійної підготовки медичних працівників 
та оплати їхньої праці.

Існуюча система змушує громадян платити 
двічі або тричі за медичні послуги - у вигляді по-
датків, відрахувань у соціальні фонди та нефор-
мальних платежів або хабарів. Причому, стан 
системи охорони здоров'я одночасно з якістю 
послуг погіршується з кожним роком, попри 
чергові вливання бюджетних коштів.

На відміну від України на початку перехо-
ду до ринкової економіки усі країни Централь-
ної Європи почали докорінно реформувати свої 
системи охорони здоров'я. З урахуванням їх-
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нього досвіду нижче коротко характеризуються 
основні напрямки реформування української 
системи.
•	 Управління,	політика	та	регулю-
вання

Україні бракує комплексного плану здійснен-
ня реформи системи охорони здоров'я. Здійснені 
спроби реформ були частковими та спрямовани-
ми на деякі специфічні проблеми системи охо-
рони здоров'я. Політична нестабільність, часті 
зміни урядів і керівництва Міністерства охоро-
ни здоров'я (вісім міністрів охорони здоров'я за 
роки незалежності) відклали інституційні зміни 
у системі охорони здоров'я та реорганізацію пер-
винної медико-санітарної допомоги.

Реформи у Центральній Європі здійснюва-
лися за низкою законів, політичних програм і 
стратегічних планів, які постійно адаптували-
ся до поточних потреб. В усіх випадках успіх 
реформ залежав від ефективного державного 
управління.

Спроби реформувати галузь охорони 
здоров'я в Україні є частковими та непослі-
довними.
• Одним із ключових елементів реформи є рефор-

муванні розподілу обов'язків і повноважень між 
різними учасниками системи охорони здоров'я. 
Наприклад, у Польщі реформи зосередилися 
на централізації деяких управлінських повно-
важень у Міністерстві охорони здоров'я. Фі-
нансування медичних послуг було віднесено 
до компетенції Національного фонду охорони 
здоров'я, а територіальні органи самовряду-
вання були уповноважені визначати місцеві 
стратегії та плани з урахуванням існуючих 
медичних потреб, керувати роботою закладів 
громадського здоров'я.

• Надмірне регулювання із центру залишає міс-
цевим органам влади дуже мало гнучкості в 
адмініструванні послуг і медичних закладів, які 
знаходяться на утриманні місцевих громад. 
Досвід реформ у Центральній Європі свідчить, 
що належне надання медичних послуг потребує 
децентралізації та самостійності в управлін-
ні.

Система охорони здоров'я України по-
требує децентралізації та самостійності в 
управлінні.

В Угорщині медичні заклади, що займаються 
профілактикою, діагностуванням та первинною 
допомогою, були передані у власність органів 
місцевого самоврядування. Польща передала 'їм 

функції бюджетувания, планування, організа-
ції та нагляду за закладами первинної медико-
санітарної допомоги. За центральною владою 
затінилися деякі управлінські повноваження 
(контроль якості, встановлення стандартів, за-
купівельні процедури тощо)

фінансування
• За регіональними та європейськими стандар-

тами державні видатки на охорону здоров'я в 
Україні у розмірі 3,7% ВВІ1 видаються низьки-
ми, проте вони є дещо вищими за відповідний 
міжнародний показник. Проте, ця цифра не 
враховує неформальні платежі.

• Неформальні платежі складають значну час-
тину витрат на охорону здоров'я в Україні. 
За підрахунками вони становлять приблизно 
2-3% ВВП.

Разом з неформальними платежами фі-
нансування охорони здоров'я в Україні є до-
статньо великим.
• Велика частка неформальних платежів озна-

чає наявність фінансових бар'єрів у доступі до 
медичної допомоги, особливо для громадян із 
низьким рівнем доходів. В Україні широке роз-
повсюдження таких платежів призводить до 
катастрофічних витрат, які штовхають людей 
за межу бідності.

• Як свідчить досвід реформ у країнах Централь-
ної Європи, створення і підтримка якісної сис-
теми охорони здоров'я потребує наявності 
джерела постійного фінансування. Мова йде 
про запровадження моделі страхової медици-
ни.

• Видатки на охорону здоров'я в Україні є не-
ефективними. Державне фінансування все ще 
базується на матеріально-технічних нормати-
вах забезпечення, які встановлюються Мініс-
терством охорони здоров'я. Наразі практично 
неможливо виділяти кошти з урахуванням 
місцевих потреб або реальних обсягів нада-
них медичних послуг для підвищення якості 
системи охорони здоров'я.

Державні видатки на охорону здоров'я іг-
норують місцеві потреби, реальні обсяги на-
даних послуг та профілактику.
• Левова частка бюджету охорони здоров'я в 

Україні йде на фінансування лікарень, санато-
ріїв і спеціалізованих медичних закладів. Про-
філактика та первинна медико-санітарна 
допомога значною мірою ігноруються. При-
близно 70% видатків спрямовуються на лікар-
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ні. З них переважна більшість ресурсів йдуть 
лише на оплату праці персоналу та на кому-
нальні послуги.

• Для надання рівного доступу до медичних по-
слуг, усі центральноєвропейські країни гаран-
тують застрахованим громадянам визна-
чений пакет медичних послуг. Конституція 
України гарантує українським громадянам 
безкоштовне медичне обслуговування, але на 
практиці воно є недоступним.

Усі країни Центральної Європи гаран-
тують своїм громадянам чітко визначений 
пакет медичних послуг. Як правило, безко-
штовний.

Отже, з огляду на неформальні внески па-
цієнтів розмір фінансування системи охорони 
здоров'я в України виглядає досить адекватним. 
Запровадження системи медичного страху-
вання впорядкує збирання коштів на охорону 
здоров'я. Разом з тим просте запровадження 
системи страхової медицини не вирішуватиме 
зазначених вище проблем і не призведе до бажа-
ного покращання ефективності системи.

Орієнтація на місцеві потреби, реальні обсяги 
наданих послуг, профілактику та раннє поперед-
ження захворювань, а також запровадження чітко 
визначеного безкоштовного переліку медичних 
послуг мають супроводжувати зміни у фінансово-
му забезпеченні системи охорони здоров'я.

надання медичних послуг
• Сьогоднішнє планування потужностей у сис-

темі охорони здоров'я України не враховує по-
треби населення або місцеві особливості. Існу-
ючі підходи підживлюють роздування штатів 
та не дають місцевим керівникам можливості 
розподіляти ресурси з урахуванням попиту 
на медичну допомогу. Лікарі, які надають пер-
винну медико-санітарну допомогу, складають 
лише приблизно одну чверть усіх лікарів, тоді 
як лікарі загальної практики - менше 2% всіх 
лікарів.

•	 Система охорони здоров'я України орієнтова-
на на стаціонарне лікування, внаслідок чого у 
лікарняному секторі існують надмірні потуж-
ності. Кількість ліжок у стаціонарах на 100 
000 населення на третину перевищує середній 
показник ЄС, а середня тривалість перебуван-
ня у лікарнях України складає 13,9 дня. Для 
порівняння, у Словенії середня тривалість лі-
кування у лікарнях складає 8 днів, в Угорщині 
- 8,7 дня, а у Чехії - 11,5 дня.

•	 Фінансування лікарень у залежності від ліжко-
вого фонду лишають сенсу будь-які зусилля із 
скорочення надмірних потужностей.

•	 Впровадження концепції сімейної медицини в 
Україні зупинилося. На заваді стала відсутність 
економічної зацікавленості через фінансуван-
ня системи охорони здоров'я залежно від по-
тужності закладів, а не результатів їхньої ро-
боти.

•	 В Україні відсутній системний та підзвітний 
контроль з боку лікаря- терапевта. За резуль-
татами обстежень, дві третини перших візитів 
до лікаря в Україні - це візити до вузьких спе-
ціалістів. Без направлення терапевта більше 
половини таких візитів здійснюються не до 
того, до кого треба. Відповідно, майже дві тре-
тини таких візитів закінчуються неналежною 
медичною допомогою.

•	 Реформи системи охорони здоров'я у країнах 
Центральної Європи були зосереджені на роз-
витку системи первинної медико-санітарної 
допомоги із наголосом на загальній практиці 
та сімейній медицині.

 
У Чехії система первинної  медико-

санітарної допомоги знаходиться переважно 
у приватній власності. Пацієнти можуть ви-
бирати своїх власних терапевтів. Словенія пе-
рейшла до системи, орієнтованої на пацієнта. 
Угорські муніципалітети закріплюють за сімей-
ними лікарями райони, у яких вони мають нада-
вати первинну медико-санїтарну допомогу та 
направляти своїх пацієнтів до спеціалістів.

Як свідчить досвід впровадження реформ у 
країнах Центральної Європи, докорінна рефор-
ма може відіграти важливу роль у виправленні 
сьогоднішньої кризи здоров'я людини в Україні. 
Стратегія перебудови системи охорони здоров'я 
має призвести до удосконалення управління, 
усунення жорсткого регулювання, розвитку 
первинної медико-санітарної допомоги, запро-
вадження системи направлення пацієнтів до 
лікарів - спеціалістів. Оплата праці провайдерів 
медичної допомоги має здійснюватися залежно 
від результатів їхньої роботи.

4. Що може зробити 
громадянське суспільство?
Активісти громадянського суспільства Укра-

їни поступово накопичують практичний досвід 
впливу на державну політику у сфері охорони 
здоров'я, зменшення дії факторів ризику для 
здоров'я людини в суспільстві та пропагування 
здорового способу життя. Нижче наводяться де-
які напрями та приклади такої діяльності.
• Участь громадськості у процесах вироблен-

ня та реалізації державної політики у сфері 
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здоров'я людини, здійснення постійного мо-
ніторингу та оцінки її подальшої реаліза-
ції. Одним із прикладів подібного залучення 
громадських організацій є діяльність Коалі-
ції громадських організацій та ініціатив за 
вільну від тютюнового диму Україну. Протя-
гом останнього року її представники регуляр-
но інформують громадськість про негатив-
ний вплив тютюнопаління на стан здоров'я 
українських громадян, а також виступа-
ють із незалежною оцінкою відповідних дій 
законодавців та уряду.

Діяльність Коаліції демонструє один із клю-
чових напрямів впливу громадськості. А саме 
- примушення політиків, народних депутатів 
та високо- посадовців приділяти пильну увагу 
проблемам стану здоров'я населення України та 
шляхам їх вирішення. 
• Інформаційно-просвітницька діяльність щодо 

попередження безвідповідальної щодо (таєного 
здоров'я поведінки. Така діяльність залишаєть-
ся, як правило, поза увагою органів державної 
влади через брак коштів. Проте заходи пре-
вентивного характеру є високо ефективними 
для недопущення подальшого укорінення в 
суспільстві небезпечних моделей поведінки. 
Кожна людина несе відповідальність за стан 
власного здоров'я і має подбати, щоб уник-
нути хронічних захворювань. Завданням 
громадських кампаній є розповсюдження 
такого усвідомлення серед широких верств 
населення.

• Просування діяльності із ранньої діагностики 
та виявлення низки захворювань. Яскравим 
прикладом плідного співробітництва в цій 
сфері бізнесу та громадських організацій є 
благочинна програма компанії Avon «Разом 
проти раку молочної залози». Її реалізація по-
чалася в Україні в 2001 році. Вона передбачає 
навчально-просвітницькі заходи (семінари, 
плакати, буклети, листівки), закупівлю 
діагностичного обладнання та ведення 
безкоштовної «гарячої лінії» з питань раку 
молочної залози. Телефонна лінія функціонує 
на засадах партнерства з благодійним фондом 
«Здоров'я жінки і планування сім'ї».

Проект «Майстерня здоров'я» є ще одним 
нещодавнім прикладом подібної діяльності. 
Влітку 2009 року Всеукраїнська лікарська спіль-
нота у співробітництві з Міністерством охо-
рони здоров'я та місцевими органами охорони 
здоров'я проводила акцію в 30 містах України. 
На центральних вулицях та площах лікарі про-
понували всім бажаючим виміряти артеріаль-
ний тиск та отримати безкоштовну консульта-
цію щодо попередження високого тиску, його 

негативних наслідків та шляхів лікування.
• Охорона навколишнього середовища та змен-

шення шкідливих викидів. Прикладом гро-
мадської діяльності в цій сфері може слугува-
ти жіноча екологічна неурядова організація 
«Мама-86». Вона була утворена ще в 1990 році 
за ініціативи молодих матерів, занепокоєних 
наслідками Чорнобильської катастрофи для 
здоров'я власних дітей. Просвітницька робо-
та серед широких верств населення, зокрема 
жінок, щодо стану навколишнього середо-
вища і його впливу на здоров'я людини була 
серед основних завдань організації. Широ-
кого розголосу свого часу набула кампанія 
«Питна вода в Україні». В її рамках прово-
дився моніторинг якості питної води в містах 
України, інформування та залучення громадян 
та представників різних секторів суспільства до 
відкритого обговорення проблем та вироблен-
ня спільних дій щодо покращання ситуації.

Вказані напрямки часто передбачають 
масштабні кампанії, що спрямовується на змі-
ну поведінки великих груп населення. Разом з 
тим не слід забувати про ефективність «малих 
справ». Це різноманітні «толоки», локальні іні-
ціативи та проекти громад, що можуть стосува-
тися як ліквідації сміттєзвалищ, що загрожують 
забрудненням підземних вод, так і проведення 
акцій на підтримку здорового способу життя.

Діяльність громадських організацій залежа-
тиме від методів, що вже довели свою ефектив-
ність в українських умовах. По-перше, мова йде 
про створення мереж або коаліцій громадських 
активістів та організацій, спрямованих на ви-
рішення конкретного завдання, Підтвердження 
ефективності такого підходу - проведення чис-
ленних кампаній громадського моніторингу під 
час виборів. Останніми роками з'являються при-
клади, коли подібні кампанії спрямовуються на 
моніторинг та оцінку якості публічних послуг. 
Наприклад, широко відомою стала громадська 
мережа «Опора», яка відстежувала проведення 
зовнішнього тестування випускників середніх 
шкіл. На основі накопичених даних вона нада-
вала рекомендації відповідним органам влади 
щодо покращання політики в цій сфері.

По-друге, запорукою ефективності громад-
ської діяльності є налагодження співробітни-
цтва з різними секторами українського суспіль-
ства (бізнесом, державою тощо).

Нарешті, тісна взаємодія громадських акти-
вістів із журналістською спільнотою з питань 
зменшення впливу факторів ризику та контр-
олю над державною політикою у сфері охорони 
здоров'я дозволяє досягти усіх верств україн-
ського населення. 


