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Житомирська область, яка активно впроваджує реформи охорони здоров’я, почала розбудову громадського 
здоров’я, як невід’ємної складової системи охорони здоров'я та ключового елемента для впливу на основні показники 
здоров’я населення.   
 
 Рішенням дев'ятнадцятої сесії обласної ради VII скликання від 25 жовтня 2018 року № 1253 на базі обласного інфо-
рмаційно-аналітичного центру медичної статистики створено обласний центр громадського здоров'я Житомирської обласної ра-
ди. 
                                   
 Громадське здоров’я  - наука та мистецтво щодо запобігання хвороб, подовження життя, промоції здоро-
в'я та працездатності через організовані заходи суспільства (Winslow, 1920). 
 
Функції громадського здоров’я: 

1. Епіднагляд та оцінювання стану здоров’я населення. 
2. Моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я і під час надзвичайних ситуацій у сфері громадсько-

го здоров’я. 
3. Захист здоров’я населення, зокрема і забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, безпеки 

харчових продуктів. 
4. Зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні детермінанти. 
5. Профілактика хвороб, зокрема і раннє виявлення порушень здоров’я. 
6. Забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров’я та благополуччя. 
7. Кадрове забезпечення системи громадського здоров’я. 
8. Організаційне та фінансове забезпечення системи громадського здоров’я. 
9. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація), комунікація та соціальна мобілізація в інтересах 

здоров’я. 
10. Наукове забезпечення системи громадського здоров’я. 
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 5 березня відбувся семінар для набувачів субгранту за проектом розвитку регіона-
льних систем громадського здоров"я (RSSH) за кошти Глобального фонду (Grape Hub, 
м.Київ), у якому брав участь Житомирський ЦГЗ.  
 14 березня відбувся практичний навчальний семінар «Свідомий рух дітей та моло-
ді – здоровий спосіб життя. Впровадження скандинавської ходьби серед дітей та молоді» 
для працівників галузі освіти, охорони здоров’я та представників територіальних громад. 
Захід відбувся за підтримки управління національно-патріотичного виховання, молоді та 

спорту ОДА в рамках обласного 
інформаційно-просвітницького про-
екту «Житомирщина – рухайся! Сві-
дома рухова активність дітей та мо-
лоді – здоровий спосіб життя – здо-
рова нація». 
Партнерами заходу виступили: 
• обласний медичний центр здоров’я 
та спортивної медицини,  
• обласний центр громадського здо-

ров’я Житомирської обласної ради. 
У такий спосіб організатори заходу ГО «Територія здоров’я, краси та успіху», представни-
цтво ГО «Всеукраїнська федерація скандинавської ходьби» в Житомирській області попу-
ляризують здоровий спосіб життя та наголошують на потребі рухової активності. 
По завершенню семінару усі учасники отримали відповідні сертифікати. 
 28 березня Житомир відвідали представники Програми «U-LEAD з Європою»: 
керівник відділу секторальних реформ Аня Фішер, радниця з питань громадського здоро-
в’я Альона Рижкова та експерт у сфері громадського здоров’я Елке Якубовські. Мета їх 
візиту - визначити основні проблеми та потреби виконавців реформи на регіональному 
рівні, окреслити нові можливості для співпраці та необхідний потенціал для реалізації за-
вдань, які мають виконувати реформовані регіональні системи громадського здоров'я. 
 У ході зустрічі начальник управління охорони здоров'я ОДА Микола Суслик озна-
йомив гостей з тим, як відбувається процес реформування різних рівнів надання медичної 
допомоги в області, пояснив принципи стратегічного планування роботи УОЗ і галузі в 
цілому. Директор КНП «Обласний центр громадського здоров'я» Олександр Зарицький 
розповів про напрямки роботи обласного ЦГЗ та особливості реорганізації закладів, що 
працюють у сфері громадського здоров’я, в єдину структуру та проблемні питання, які при 
цьому виникають, зокрема через відсутність відповідних законодавчих актів. 
 Представники «U-LEAD з Європою» мали можливість поспілкуватись у форматі 
відкритого діалогу з фахівцями обласного медичного центру здоров'я та спортивної меди-
цини, Головного управління Держпродспоживслужби, обласного медичного центру з на-
дання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-
венерологічні захворювання, обласного лабораторно-
го центру та обласного центру громадського здоро-
в'я, обговорили очікування від змін, співпрацю з на-
ціональним ЦГЗ, координацію просвітницької діяль-
ності та промоції здорового способу життя, питання 
підготовки спеціалістів. Експерти надали практичні 
рекомендації з формування та реалізації ефективної 
діяльності системи громадського здоров’я, зокрема 
щодо широкого використання цифрових технологій. 
 Гості також відвідали обласний лабораторний центр, ознайомились з роботою ві-
русологічної та бактеріологічної лабораторій. На завершення зустрічі обидві сторони наго-
лосили на важливості подібних заходів, результатом яких мають стати рекомендації щодо 
інституційного розвитку та організаційних обов'язків регіональних центрів громадського 
здоров'я.  

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА АКТИВНОСТІ 



4 

 3 квітня в обласному медичному консультативно-діагностичному центрі у рамках Всеукраїнського тижня гро-
мадського здоров’я, який проходив в Україні з 6 по 13 квітня, відбулася конференція на тему «Детермінанти здоров’я». 
 Зі вступним словом на тему «Громадське здоров’я як складова роботи лікаря 
первинки» до учасників конференції - лікарів загальної практики-сімейної медицини, 
терапевтів, педіатрів, що надають первинну медичну допомогу, звернувся директор 
КНП «Обласний центр громадського здоров’я», керівник групи експертів УОЗ ОДА 
за напрямом «Організація і управління охороною здоров’я» Олександр Зарицький.  
 «Вітамін Д і здоров’я» - таким був виступ Людмили Крикливець, завідуючої 
ревматологічним відділенням КУ «Обласна клінічна лікарня» ім. 
О.Ф.Гербачевського, експерта  УОЗ ОДА за напрямом «Ревматологія». 
 Про профілактику цукрового діабету та йододефіцитних станів у практиці 
сімейного лікаря розповідала Людмила Кулініч, районний ендокринолог КП «Лікарня 
№2» Житомирської міської ради.  
 На питаннях висвітлення епідситуації по туберкульозу в Україні та області, своєчасній діагностиці туберкульо-
зу легеневих та позалегеневих форм згідно з діючими наказами МОЗ України був побудований виступ Лариси Коломі-
єць, заступника головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи обласного протитуберкульозного диспансеру. 
 Питанням залізодефіцитної анемії, проблемам її виникнення, профілактиці та лікуванню була присвячена допо-
відь Вікторії Івчук, директора КНП «АЗПСМ» Станишівської сільської ради.   
 Усі учасники конференції, як фахівці, що надають первинну допомогу населенню області, отримали багато ко-
рисної інформації, у тому числі і відповіді на поставлені ними запитання. 

 У рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я 6 квітня в м. Києві, у 
НСК «Олімпійський» відбулась перша національна конференція з громадського здоро-
в’я, у ході якої обговорено низку актуальних питань: реформування системи донорст-
ва крові, вплив правильного харчування на здоров’я та мислення, вакцинація як єди-
ний можливий спосіб боротьби із багатьма хворобами тощо. 
Серед запрошених експертів — фахівці з досвідом роботи у ВООЗ, представники Мі-
ністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, 
Національної служби здоров’я  України, розробники першої  електронної  системи     
e-Health та ін. 
У роботі конференції взяли участь і спеціалісти Житомирського обласного центру 

громадського здоров’я та отримали досвід впровадження найкращих світових практик у сфері розбудови системи гро-
мадського здоров’я та популяризації здорового способу життя у своєму регіоні. 
 У рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я 9 квітня на базі Житомирського медичного інституту 
відбулася відкрита науково-практична конференція для спеціалістів медсестринства на тему «Мотиваційне консульту-
вання та робота з пацієнтами у напрямку збереження здоров’я». 
 Співорганізаторами заходу виступили Координаційна рада з питань без-
перервної післядипломної освіти практикуючих медсестер, відділення післядип-
ломної освіти молодших медичних спеціалістів, обласний центр громадського 
здоров’я та обласний медичний центр здоров’я та спортивної медицини. 
 Конференція відбулася у дещо незвичному форматі, а саме: прес-
брифінгу для регіональних ЗМІ та руханки, яку провели студенти та викладачі 
фізичної культури Житомирського медінституту.  
 Робота конференції, присвяченої актуальним аспектам громадського 
здоров’я, характеризувалася зацікавленістю з боку аудиторії та великою кількіс-

тю поставлених доповідачам додаткових запитань.  
 10 квітня у рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я у 
Житомирі для лікарів загальної практики-сімейної медицини на базі обласної 
клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського відбувся круглий стіл 
«Впровадження системи громадського здоров’я на первинному рівні», на яко-
му обговорювалися актуальні питання громадського здоров’я на первинній 
ланці. 
 Організаторами заходу виступили обласний центр громадського здо-
ров’я та обласний медичний центр здоров’я та спортивної медицини. 
 Із вступним словом про розбудову громадського здоров’я виступив 

директор КНП «Обласний центр громадського здоров’я», керівник групи експертів та координаторів управління охоро-
ни здоров’я облдержадміністрації, експерт за напрямом «Організація і управління охороною здоров’я» Олександр Зари-
цький. Він детально ознайомив присутніх з системою та функціями громадського здоров’я.  
Учасники круглого столу подякували організаторам заходу за актуальну тематику доповідей, можливість отримати від-
повіді на запитання та обговорити з колегами актуальні проблеми «первинки». 
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 13 квітня відбувся семінар до   Всесвітнього дня здоров’я. У заході 
взяли участь фахівці закладів охорони здоров’я області, експерти УОЗ ОДА, 
представники міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
громадських організацій. 
 У вступному слові завідуюча просвітницьким відділом обласного ме-
дичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ра-
ди, координатор УОЗ ОДА за напрямом «Санологія» Тетяна Слука поінформу-
вала учасників семінару про тему цьогорічного Всесвітнього дня здоров'я – 
«Загальне охоплення послугами охорони здоров'я», що відображає пріоритет-
ну проблему системи охорони здоров'я у світовому масштабі, а також окресли-
ла напрямки просвітницької роботи в області.  
 Було розглянуто низку важливих питань, які насамперед стосуються 
профілактичного спрямування діяльності галузі охорони здоров’я. Зокрема 
дитячий лікар-ендокринолог консультативної поліклініки КУ «Житомирська 
обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, координатор 
УОЗ ОДА за напрямом «Дитяча ендокринологія» Світлана Запетрук ознайоми-
ла присутніх з особливостями клініки, діагностики та тактики лікування цук-
рового діабету у дітей. 
 Зацікавив учасників семінару і виступ заступника головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної робо-
ти обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради Лариси Коломієць, в якому вона 
акцентувала увагу на епідситуації щодо ТБ, зокрема захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз, ВІЛ-
асоційований туберкульоз, випадках професійного захворювання у працівників лікувально-профілактичних 
закладів тощо.  
 Завідуюча ревматологічним відділенням КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського», екс-
перт УОЗ ОДА за напрямом «Ревматологія» Людмила Крикливець у своєму виступі торкнулась однієї з актуа-
льних проблем охорони здоров’я – дефіциту вітаміну D, а саме: охарактеризувала фізіологічні функції та хар-
чові джерела вітаміну D, вплив його недостатності на здоров’я в цілому, профілактику і лікування цієї патоло-
гії. 
 Про роботу Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який серед 
інших надає і соціально-медичні послуги, розповів керівник служби соціально-профілактичної роботи центру 
Олександр Синиця, акцентувавши увагу на співпраці з первинною ланкою меддопомоги: сімейними лікарями, 
дільничними педіатрами, а також на соціальній роботі з цільовими групами дітей, підлітків та молоді. 
 Доповідь заступника директора КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Ірини Огійчук була 
присвячена реалізації практичного кейсу «Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я». Завідуюча просві-
тницьким відділом обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради 
Тетяна Слука розповіла про співпрацю з державними та громадськими організаціями в рамках концепції актив-
ностей, спрямованих на популяризацію ЗСЖ.  
 Інформаційно-просвітницький соціальний 
проект «Право на здоров’я - право на зміни» пре-
зентувала голова ГО «Територія здоров'я, краси та 
успіху» Ірина Снігуровська. Мета проекту – спри-
яти соціалізації та адаптації осіб з інвалідністю 
(порушенням зору) до активного способу життя 
через усвідомлення своїх прав та фізичну актив-
ність – скандинавську ходьбу у м. Житомирі та 
області. Учасники заходу не лише ознайомилися з 
можливостями психологічної, фізичної, соціальної 
реабілітації через практичну частину – освоєння 
фізичної активності скандинавської ходьби, а й 
взяли участь у руханці. 
 Семінар для інструкторів та відповідаль-
них за санітарно-освітню роботу пройшов у вигля-
ді жвавих обговорень, присутні поставили допові-
дачам ряд питань, на які отримали вичерпні відповіді. 
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 Розбудова системи громадського здоров’я в Україні стрімко набирає обертів. Про це йшлося на семінарі, який 
відбувся в Одесі 22 квітня за участі представників регіональних ЦГЗ. Від Житомирщини у заході взяли участь заступ-
ник директора КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Житомир-
ської обласної ради Еліна Діденко та юрисконсульт Юлія Іванцова. 
 Упродовж першого кварталу 2019 року представники департамен-
тів охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я, долучених до виконан-
ня функцій громадського здоров’я у регіонах, стали учасниками спеціаль-
них семінарів з актуальних питань створення центрів громадського здоро-
в’я. 
 «Концепція нового громадського здоров’я в Україні передбачає, в 
тому числі, і розвиток регіональних систем громадського здоров'я. Верти-
кальна система санітарного нагляду, яка у нас існувала до цього, переваж-
но не перебувала в діалозі з місцевою владою і займалась наглядом та ін-
спектуванням. Ми хочемо змінити цю ситуацію, створивши центри гро-
мадського здоров'я в кожній області. Ця нова інституція має стати регіона-
льним координатором заходів громадського здоров'я, бути гнучкою та 
спроможною в боротьбі як із інфекційними, так і неінфекційними захворюваннями, направленою на зміцнення, захист 
та збереження здоров'я населення. І, звісно, будувати партнерські стосунки на регіональному рівні з метою реалізації 
мультисекторального підходу до громадського здоров’я», – зазначив Андрій Скіпальський, Генеральний директор Ди-
ректорату громадського здоров'я МОЗ України. 
 Під час заходів учасники обговорили питання реформування системи громадського здоров’я в Україні, механіз-
ми фінансування регіональної системи громадського здоров’я, юридичні аспекти процесу їх створення, механізми пере-
розподілу функцій та майна на місцевому рівні, а також питання передачі цілісних майнових комплексів лабораторних 
центрів МОЗ України. Ці заходи проводяться проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» за підтримки 
ЦГЗ МОЗ України. 
 У 2019 році Центр громадського здоров’я МОЗ України планує розпочати пілотування нових механізмів фінан-
сування регіональної системи громадського здоров’я у кількох регіонах України. Це дозволить забезпечити ефективне 
виконання функцій громадського здоров’я на регіональному рівні.  
 24 квітня в актовій залі КВНЗ «Житомирський медичний інститут» відбулась відкрита науково-практична кон-
ференція на тему: «Захистимося разом: вакцини діють!», приурочена до Українського тижня імунізації. У заході взяли 
участь провідні фахівці закладів охорони здоров’я області, слухачі курсів підвищення кваліфікації відділення післядип-
ломної освіти молодших медичних спеціалістів різних циклів та напрямів підготовки, студенти, бакалаври та викладачі 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут». 
 У рамках заходу було розглянуто актуальні питання вакцинопрофілактики, її роль у збереженні здоров’я насе-
лення та визначено шляхи удосконалення проведення імунізації.  

Завідуюча відділом стратегічного розвитку та наукових досліджень КНП «Обласний 
центр громадського здоров’я» Людмила Тищик у доповіді «Імунопрофілактика як 
пріоритетний напрямок розвитку системи громадського здоров’я з погляду ВООЗ», 
зокрема, повідомила, що цьогорічна кампанія Всесвітнього тижня імунізації присвя-
чена «героям вакцинації» - людям, які роблять значний внесок у роботу із забезпечен-
ня захисту життя людей за допомогою вакцинації. Доповідачка також акцентувала 
увагу на завданнях і викликах вакцинації, компонентах ефективної програми імуніза-
ції, підсумувавши, що для забезпечення успіху заходи з вакцинопрофілактики пови-
нні бути якісно сплановані і підготовлені. 
 Значенню імунопрофілактики для захисту населення від інфекційних хвороб 
було присвячено виступ заступника головного лікаря з організаційно-методичної ро-
боти КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня», керівника групи експертів 
УОЗ ОДА за напрямом «Педіатрія» Оксани Лук’яненко.  
 Оксана Вікторівна наголосила, що саме медичні працівники є героями вакци-
нації, вони повинні допомогти батькам визначитись щодо проведення щеплень дітям.  
 Студентка VI курсу відділення «Сестринська справа» освітнього ступеня 
«магістр» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Юлія Довбня у своєму виступі 
торкнулась одного з актуальних питань - ролі медичної сестри у формуванні ставлен-

ня до вакцинації і детально зупинилась на результатах проведеного анкетування та опитування серед батьків, діти яких 
підлягають імунізації.  
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 Про формування інформаційних потоків у процесі проведення 
вакцинальної кампанії розповіла завідуюча відділом медичної статистики 
та аналітики КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Ліна Возна, 
звернувши увагу на правильне та достовірне заповнення форм первинної 
облікової та звітної статистичної документації з обліку та реєстрації інфе-
кційної захворюваності та щеплень проти інфекційних захворювань, адже 
розбіжності між фактичною кількістю хворих та статистичними даними 
негативно позначаться на аналізі епідемічної ситуації та своєчасності про-
ведення профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на 
запобігання інфекційним хворобам. 
 Післядипломній освіті як засобу формування знань спеціалістів 
медсестринства з профілактики керованих інфекцій була присвячена доповідь завідувачки відділення післядипломної 
освіти молодших медичних спеціалістів КВНЗ «Житомирський медичний інститут», к.п.н., магістра за спеціальністю 
«Сестринська справа» Зої Павлівни Шарлович, яка наголосила, що саме медичні фахівці мають спростовувати ненауко-
ві, недостовірні повідомлення, міфи щодо вакцинації, які сьогодні досить поширені серед населення, у засобах масової 
інформації, а для цього потрібно володіти якісними та актуальними знаннями, постійно вдосконалюватись, відвідувати 
відповідні тренінги, онлайн-курси тощо. 
 Науково-практична конференція, приурочена до Українського тижня імунізації, була насиченою та продуктив-
ною, учасники заходу запевнили, що отримана інформація буде корисною для їх практичної роботи.  
 З 6 по 12 травня відбувся 5-й Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, який проходив під егідою ООН.  
 Проблема безпеки на дорогах актуальна для всього світу, тож саме тому 
ця подія відбувається у такому глобальному масштабі. Житомирщина теж долу-
чилася до заходів, спрямованих на покращення складної ситуації на дорогах. 
 10 травня у рамках Тижня безпеки дорожнього руху відбулась акція 
«Здай кров – врятуй життя», ініціаторами якої виступили обласний центр гро-
мадського здоров'я, обласний медичний центр здоров’я та спортивної медицини, 
обласний центр крові.  
 Учасниками акції стали працівники Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області та Управління патру-
льної поліції в Житомирській області, які добре розуміють, наскільки важлива 
для порятунку життя людини донорська кров, адже їм часто доводиться виїздити 
на виклики, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами.  

  
 13 травня у приміщенні міської ради між обласним центром гро-
мадського здоров’я Житомирської обласної ради в особі директора центру 
О.М.Зарицького та управлінням охорони здоров’я Житомирської міської 
ради в особі начальника управління М.О.Місюрової підписано договір про 
співпрацю у сфері громадського здоров’я.  
 Договір про співпрацю підписано з метою розбудови системи гро-
мадського здоров’я в області, окреслено і конкретні дії наступних напрям-
ків співпраці: аналітично-інформаційний, профілактично-просвітницький, 
організаційно-методичний та науково-практичний.   
 
 
 15 травня по всій Україні проходила акція “Відповідальний пішо-

хід”, мета якої - привернути увагу пішоходів до дотримання Правил дорожнього руху під час переходу проїжджої час-
тини.  
У Житомирі до акції, організованої управлінням патрульної поліції в Жито-
мирській області, приєдналися обласний центр громадського здоров'я, облас-
ний медичний центр здоров’я та спортивної медицини.  
 На тротуарах перед пішохідними переходами патрульні спільно з 
фахівцями зазначених медзакладів за допомогою трафаретів наносили попе-
реджувальні написи: “Візьми дитину за руку”, “ Подивись”, щоб закликати 
пішоходів бути уважними на дорозі, а також перекреслені зображення мобі-
льних телефонів та навушників, щоб попередити використання гаджетів та 
технічних пристроїв до них при переході проїжджої частини, що особливо 
стосується підлітків. 
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 13-15 травня для ознайомлення спеціалістів з принципами кодування 
за логікою Австралійських ДСГ на базі Житомирського медичного інституту 
відбувся триденний тренінг з питань кодування епізодів госпіталізацій за мо-
деллю Австралійських діагностично-споріднених груп. У ролі тренерів висту-
пили заступник виконавчого директора БО «Лікарняна каса Житомирської 
області», викладач Житомирського медичного інституту та Житомирського 
державного університету імені І.Франка, к. мед. н. Сергій Миколайович Гри-
щук та лікар Ірина Антонівна Білоус. Участь у навчанні взяли  32 представни-
ки пілотних лікарень, управління охорони здоров’я Житомирської ОДА та об-
ласного центру громадського здоров’я. 
 Програмою тренінгу передбачено ознайомлення фахівців з Австралійською модифікацією МКХ-10 (МКХ-10 
АМ), Австралійським класифікатором медичних інтервенцій (АКМІ) та Австралійськими стандартами кодування. Дані 
щодо випадків лікування будуть вноситися онлайн у спеціальну програму з червня 2019 року до липня 2020 року. Ре-
зультати обробки внесеної інформації дадуть можливість визначити структуру ДСГ в Україні. На основі цих даних бу-
дуть визначені вагові коефіцієнти кожної ДСГ, що дозволить проводити оплату лікарням з урахуванням складності на-
дання медичної допомоги та кількості випадків лікування («Гроші ідуть за пацієнтом»).  
 ДСГ - це метод класифікації пацієнтів стаціонарів із гострими станами у групи, відповідно до схожого спожи-

вання ресурсів та подібних клінічних характеристик. Тобто за допомогою ДСГ 
проліковані випадки стаціонарної допомоги об’єднуються у клінічно однорідні та 
подібні за середньою ресурсоємністю групи, що характеризуються близькою стру-
ктурою витрат та набором використовуваних клінічних ресурсів. 
 Необхідність переходу до фінансування українських лікарень на основі 
ДСГ було передбачено розробленою під егідою МОЗ України Національною стра-
тегією реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015– 2020 рр. 
та розробленою на її основі Концепцією реформи фінансування системи охорони 
здоров’я, яку у 2016 році схвалено відповідним рішенням Кабінету Міністрів 
України. Правові підвалини для забезпечення можливості використання у системі 
охорони здоров’я України цього інструменту закладено прийнятим наприкінці 

2017 року Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».  
 Запровадження нової моделі фінансування галузі передбачає, що оплата діяльності тієї чи іншої лікарні здійс-
нюватиметься на основі єдиної для усіх лікарень базової ставки, але при цьому обов'язково враховуватиметься відносна 
вага вартості кожної ДСГ та ступінь складності кожного конкретного пролікованого випадку. Такий підхід сприятиме 
створенню прозорої та справедливої по відношенню до кожної конкретної лікарні системи фінансування та формуван-
ню у лікарень стимулів до підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги. 
 З метою створення необхідних для запровадження такої моделі умов розпочато пілотний проект «Пілотне впро-
вадження системи ДСГ (на основі австралійської ДСГ) на рівні МОЗ та обраних медичних закладів (навчання, програм-
не забезпечення тощо)», який реалізується в Україні міжнародним об’єднанням підприємств «Karol Consulting 
d.o.o.» (Хорватія) та «Health Policy Analysis PTY» (Австралія). 
 Першочерговими завданнями цього пілотного проекту, що триватиме до 
липня 2020 року, є:  
 забезпечення широкомасштабного навчання фахівців української системи охо-
рони здоров’я принциповим основам застосування системи ДСГ для формування 
нової системи звітності про діяльність лікарень та її використання для створення 
та практичного застосування нової моделі фінансування стаціонарної медичної 
допомоги; 
 розробка на основі логіки системи австралійських ДСГ власної української 
національної системи ДСГ та розробка й передача Україні відповідного програм-
ного забезпечення, необхідного для експлуатації цієї системи; 
 апробація розробленої у межах пілотного проекту української національної 
системи ДСГ на базі пілотних лікарень. 
  У пілотному проекті беруть участь понад 100 лікарень України, у тому числі 5 медзакладів Житомирщини: об-
ласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського, обласна дитяча клінічна лікарня, обласний перинатальний центр, 
центральна міська лікарня Коростенської міської ради, Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єд-
нання.  
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21 травня у Житомирському центрі розвитку місцевого самоврядуван-
ня, створеного Програмою «U-LEAD з Європою» та Мінрегіоном України, від-
бувся круглий стіл з обговорення плану розробки системи громадського здоро-
в’я у Житомирській області. Ініціював проведення заходу обласний центр гро-
мадського здоров’я. 

У заході взяли участь представники структурних підрозділів ОДА, гро-
мадських організацій та експерти з питань реформування охорони здоров’я. 

Директор КНП «Обласний центр громадського здоров'я» Житомирсь-
кої обласної ради Олександр Зарицький ознайомив присутніх з основними по-
ложеннями, функціями та завданнями системи громадського здоров’я: 
«Система громадського здоров’я має розвиватись з урахуванням сучасних ви-
мог та тенденцій. Тому ми сьогодні маємо сформувати бачення розвитку громадського здоров’я та визначити пріорите-
ти». 

«Нам важлива ваша думка, адже ви на місцях бачите проблеми та переваги теперішнього стану речей і у біль-
шості випадків знаєте алгоритми розв’язання цих проблем», - наголосила Марина Брага, експерт Програми «U-LEAD з 
Європою». Вона детально проаналізувала очікування щодо розробки стратегії обласної системи ГЗ, а також окреслила 
наступні кроки у цьому напрямку.  

28 травня на базі обласного протитуберкульозного диспансеру відбувся тренінг на тему «Ведення хворих на 
туберкульоз лікарями, котрі надають ПМД». Захід відбувся у рамках реалізації субгранту Глобального фонду для боро-
тьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні «Прискорити темпи зменшення рівня захворюваності на туберку-
льоз та ВІЛ за рахунок забезпечення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики і лікування туберкульозу, 
шляхом розширення доказової медичної профілактики, діагностики та лікування ВІЛ та створення стійкої та життєздат-
ної системи охорони здоров'я». Його організаторами виступили управління охорони здоров'я ЖОДА, обласний протиту-
беркульозний диспансер, обласний центр громадського здоров'я.  

Головний лікар ОПТД Віталій Дідик у вступному слові зауважив, що у рамках трансформації системи охорони 
здоров'я саме первинна ланка надання 
медичної допомоги має відігравати основ-
ну роль у боротьбі з епідемією туберку-
льозу в Україні, розповів про сучасні ви-
клики, які стоять перед сімейними лікаря-
ми у профілактиці, діагностиці та лікуван-
ні туберкульозу на амбулаторній фазі.  
Директор обласного центру громадського 
здоров'я Олександр Зарицький поінфор-
мував присутніх щодо завдань, котрі сто-
ять перед системою громадського здоро-
в'я у частині профілактики та виявлення 

туберкульозу.  
Фахівці обласного протитуберкульозного диспансеру О.Близнюк, О.Сіомак та Л.Коломієць провели навчання 

сімейних лікарів, охопивши тематику, зокрема, лікування та ведення випадків туберкульозу на первинній ланці надання 
медичної допомоги, організації інфекційного контролю за ТБ, нормативної бази, що регламентує проведення протиту-
беркульозних заходів, тощо.  

Представник БФ «Лікарі без кордонів – Бельгія» розповів про організацію психосоціального супроводу хворих 
на туберкульоз. 

Після завершення тренінгу учасники отримали відповідні сертифікати. 
31 травня у Всесвітній день без тютюну стартувала інформа-

ційна антитютюнова кампанія «Дим – невидимий вбивця», спрямована 
на підвищення поінформованості населення щодо шкідливих наслідків 
вживання тютюну, зокрема небезпечного впливу на здоров'я легень. 

Щоб привернути увагу до цієї проблеми та довести важливість 
здорового способу життя, Житомир приєднався до Всеукраїнської ак-
ції «Дихай вільно у світі без тютюну». Організаторами заходу стали 
ГО "Центр громадянського представництва "Життя", обласний центр 
громадського здоров’я, Житомирське музичне училище ім. В.С. Косен-
ка. Партнер акції - Аватар yoga festival. 

На майданчику перед Житомирським музичним училищем ім. 
В.С. Косенка відбулось масове заняття з йоги на свіжому повітрі, яке 
провела інструкторка з трай-йоги Олександра Тимошенко. Учасники акції – студенти та викладачі Житомирського му-
зичного училища ім. В.С. Косенка, представники обласного центру громадського здоров’я мали можливість навчитися 
правильному диханню та оздоровитися, продемонструвавши відповідальне ставлення до власного здоров’я.  
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 27-29 травня у м. Києві фахівці КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Житомирської обласної ради 
Ірина Огійчук, Ліна Возна та Наталія Цалко пройшли навчання у триденному тренінгу для тренерів «Кроки для спеціа-
лістів» «Громадське здоров'я: заходи з розбудови потенціалу фахівців пер-
винної медичної допомоги», організованому Програмою «U-LEAD з Євро-
пою» з метою сприяння розвитку організованих територіальних громад 
та підтримки впровадження реформи громадського здоров’я на рівні ОТГ в 
Житомирській та Рівненській областях.  
 Під час тренінгу було відпрацьовано методики та програми дводен-
них тренінгів з основ громадського здоров’я, які будуть впроваджуватись 
для медичного персоналу ОТГ зазначених областей. Програма заходу перед-
бачала, крім теоретичної частини, практичні заняття, роботу в групах та про-
ведення дискусій.  
 Після завершення тренінгу учасники отримали відповідні сертифікати. І вже протягом червня-липня буде про-
ведено 5 тренінгів для медичних працівників ОТГ області.  

  

 6-7 червня на базі Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування від-
бувся круглий стіл з розробки стратегії громадського здоров’я у Житомирській області, 
участь у якому взяли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної 
ради, громадських організацій, провідні фахівці 
закладів охорони здоров'я та зацікавлених служб і 
відомств.  
Провела стратегічну сесію експерт Марина Брага. 
 Учасники заходу напрацювали цінності, 
місію та візію системи громадського здоров’я.  
 За результатами обговорення розроблено 
проект стратегічного плану розвитку громадсько-
го здоров’я області.  
 

 11 червня Житомирський Центр розвитку місцевого самоврядування 
організував семінар «Розробка комплексної програми з громадського здоров'я в ОТГ». Захід ініціювали Програма «U–
LEAD з Європою» разом з Житомирським обласним центром громадського здоров’я для старост, представників медич-
них та освітніх закладів, громадських організацій Баранівської ОТГ.  
 Організатори заходу – Альона Рижкова, радниця з питань громадського здоров’я Програми «U-LEAD з Євро-
пою», Олександр Зарицький, директор КНП «Обласний центр громадського здоров'я» Житомирської обласної ради та 
Віталій Римар, радник з муніципальних послуг Житомирського ЦРМС – ознайомили присутніх із завданнями реформи 
громадського здоров’я, а також розповіли про роль та можливості органів місцевого самоврядування в плануванні та 
впровадженні необхідних профілактичних програм для мешканців громад.  
 У рамках національної реформи громадського здоров’я Житомирський ЦГЗ було створено в січні цього року, 
але незважаючи на такий короткий проміжок часу, Центр вже активно фасилітує розробку та впровадження профілакти-
чних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я громад.  
 18 червня в офісі НУО «Сучасний формат» для працівників Житомирського обласного центру громадського 
здоров’я було проведено «Стратегічну сесію із розробки комунікаційної стратегії». Тренерами під час сесії-практикуму 
виступили: Жанна Соловйова, виконавча директорка та Оксана Трокоз, комунікаційниця НУО «Сучасний формат».  
Фахівці обласного центру громадського здоров’я на чолі з директором Олександром Зарицьким у ході роботи сесії та 

під час практичних занять мали змогу не лише визначитись з цілями і 
завданнями центру громадського здоров’я, запропонувати власні ідеї 
щодо його роботи, а й розповісти про особисте бачення розвитку обла-
сного центру громадського здоров’я та попрацювати над планом кому-
нікацій. 
 Під час роботи спільними зусиллями було сформовано страте-
гічні цілі центру, зокрема, акцентовано увагу на розвитку системи гро-
мадського здоров’я у Житомирській області, подальшому просуванні 
ідей та значенні цінності поняття громадського здоров’я, а також на 
розбудові партнерських та комунікативних відносин із державними та 
недержавними інституціями й населенням області загалом.  

Усі учасники заходу залишились задоволеними результатами роботи тренерів. Кожен почерпнув для себе багато корис-
них і практичних навичок, якими можна буде скористатися у подальшій роботі. 
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 Протягом червня на базі Житомирсь-
кого центру розвитку місцевого самовряду-
вання відбулись три дводенні тренінги 
«Громадське здоров'я: заходи з розбудови по-
тенціалу фахівців первинної медичної допомо-
ги», організовані Програмою «U–LEAD з Єв-
ропою» разом з КНП «Обласний центр гро-
мадського здоров’я» Житомирської обласної 
ради для медсестер загальної практики закла-
дів ПМСД об'єднаних територіальних громад 
області. Метою таких навчань є формування 
розуміння ролі медичної практики в системі 
громадського здоров’я, мотивування медич-
них працівників до формування конкретних 
дій у сфері ГЗ на рівні ОТГ.  
 Тренери - доктор Ольга Пушина, представниця Програми «U-LEAD з Європою», та фахівці 
Житомирського обласного центру громадського здоров’я Ірина Огійчук, Ліна Возна і Наталія Цал-
ко – ознайомили присутніх з базовими поняттями громадського здоров’я, його структурою, особ-
ливостями функціонування системи. Учасники тренінгу обговорили ТОП-5 національних пріорите-
тів роботи: вакцинацію, зловживання алкоголем, тютюнопаління, ожиріння та фізичну активність. 
Потім кожен з учасників визначив ключові проблеми в сфері громадського здоров’я на рівні своєї 
ОТГ та розробив робочий план щодо шляхів їх вирішення.  
 Крім того, під час навчання учасники ознайомились з ефективними інструментами комуні-
кації «медичний працівник-пацієнт» та відпрацювали алгоритм дій щодо впровадження профілак-
тичних заходів в ОТГ. 
 Практичні навички, набуті під час тренінгу, фахівці матимуть змогу використовувати для 
вирішення конкретних завдань у сфері громадського здоров’я на рівні ОТГ. 
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ключовим фактором зниження 
передчасної смертності. Дійсно, 
забруднення повітря було включено 
в якості п'ятого фактора ризику НІЗ 
на Нараді високого рівня ООН по 
НІЗ у вересні 2018 року. Беручи це 
до уваги, був підготовлений про-
грамний докум ент в якості 
дов і дк овог о док ум е нта  для 
Європейської конференції високого 
рівня ВООЗ по НІЗ в Ашхабад, 
Туркменістан. 
З а  д а н и м и  В О О З ,  к р і м 
неі нфекці йних з ахворюва нь, 
пов'язаних з серцево-судинними та 
респіраторними захворюваннями, 
з'являються дані про інші наслідки 
забруднення повітря, такі як діабет, 
проблеми неврологічного розвитку 
у дітей та неврологічні проблеми у 
дорослих.  

Що можна зробити, щоб поліпши-
ти якість повітря? 
Щоб поліпшити якість повітря, нам 
потрібно боротися з багатьма дже-
релами його забруднення. Найбільш 
поширеними секторами, які сприя-
ють забрудненню повітря, є сільське 
господарство, енергетика, транс-
порт, промисловість, торгівля та 
відходи, а також спалювання твер-
дого палива в домашніх господарст-
вах. 
Іншим важливим джерелом забруд-
нення повітря всередині приміщень 
є тютюновий дим. Тому нам потрі-
бен дуже широкий підхід до вирі-
шення проблеми забруднення повіт-
ря.  

Позбавтеся від забруднення повіт-
ря, щоб захистити здоров'я - це те-
ма Всесвітнього дня навколишнього 
середовища повітря, яке є основою 
нашого існування; тим не менш, ми 
іноді забуваємо про вплив якості по-
вітря на наше здоров'я і благополуч-
чя. 
Хоча існує безліч причин, за якими 
світова спільнота повинна активізу-
вати дії по боротьбі із забрудненням 
повітря, можливо, найбільш перекон-
ливим є прямий позитивний вплив на 
наше здоров'я і здоров'я наших дітей.  
ВООЗ розробила керівні принципи 
за якістю повітря для захисту здо-
ров'я За даними д-ра Дороти Яросі-
ньскої (Dorota Jarosińska ) керівника 
програми, відповідальної за якість 
повітря в Європейському центрі ВО-
ОЗ з питань довкілля та охорони здо-
ров'я (ЕЦОЗЗ) в Бонні, Німеччина, 
забруднюючі  повітря речовини 
включають тверді частинки (ТЧ), 
озон (O3), діоксид азоту (NO2) і діок-
сид сірки (SO2). Ризики для здоров'я, 
пов'язані з твердими частинками діа-
метром менше 10 і 2,5 мікрон (PM10 і 
PM2,5), мають особливе значення, бо 
здатні проникати глибоко в легеневі 
проходи і потрапляти в кровотік, що 
в першу чергу призводить до серце-

во-судинних і респіраторних захво-
рювань. У 2013 році Міжнародне аге-
нтство ВООЗ по дослідженню раку 
(IARC) класифікувало забруднення 
атмосферного повітря і тверді частин-
ки як канцерогенні. 
Як забруднення повітря впливає на 
здоров'я?  
Забруднення повітря впливає на всіх. 
Це друга за значимістю причина 
смерті від неінфекційних захворю-
вань (НІЗ) після куріння тютюну. У 
2016 році в Європейському регіоні 
ВООЗ більше 550 000 смертей були 
викликані спільним впливом забруд-
нення повітря в домашніх умовах і в 
навколишньому середовищі (або на 
відкритому повітрі).  
Забруднене повітря впливає на дітей 
та дорослих. У дітей це може викли-
кати респіраторні інфекції та загост-
рення астми. У дорослих- це ішемічна 
хвороба серця та інсульт.  

Неінфекційні захворювання і забру-
днення повітря. 
У всьому світі забруднення повітря в 
побуті і навколишньому середовищі 
щорічно викликає 7 мільйонів випад-
ків передчасної смерті, в тому числі 
понад 5 мільйонів - в результаті НІЗ, 
пов'язаних із забрудненням повітря.  
Боротьба із забрудненням повітря є 

5 ЧЕРВНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
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Ось кілька  кроків, які вже зро-
били багато країн і муніципалі-
тети: 
• впровадження чистих технологій 
в промисловості для скорочення 
викидів димової труби і поліпшен-
ня управління відходами; 
• забезпечення доступу до чистої 
енергії для приготування їжі, опа-
лення та освітлення у домашніх 
господарствах; 
• приділення пріоритетної уваги 
громадському транспорту в місь-
ких районах, пішохідним і велоси-
педним мережам і міжміським 
залізничним перевезенням; 
• підвищення енергоефективності 
будівель; зробити міста більш зе-
леними, компактними і, отже, 
більш енергоефективними; 
• розширення використання поно-
влюваних джерел енергії, таких як 

сонячна, вітрова та гідроенергети-
ка; 
• впровадження стратегій по скоро-
ченню, поділу, переробці відходів. 
У 2018 році втретє Нарада високо-
го рівня Організації Об'єднаних 
Націй по НІЗ визнала забруднення 
повітря в будинках і на відкритому 
повітрі фактором ризику НІЗ, по-
ряд з нездоровим харчуванням, 
палінням тютюну, шкідливим вжи-
ванням алкоголю і відсутністю 
фізичної активності. 
З огляду на сукупність фактичних 
даних про вплив забруднення пові-
тря на здоров'я людини і масштаби 
впливу цього фактора ризику на 
здоров'я населення, будь-яке втру-
чання потребує багатосектораль-
них підходів і участі кількох рівнів 
управління. 
 Система громадського здоров'я 

бере участь у розробці галузевої 
політики, зокрема, пов'язаної з еко-
логічними ризиками для здоров'я, 
такими як енергетика і транспорт. 
Щоб взяти на себе цю роль, громад-
ському здоров'ю можуть знадобити-
ся  додаткові компетенції і підтрим-
ка від нових механізмів управління. 
Що робить ВООЗ для підтримки 
своїх держав-членів? 
ЄРБ ВООЗ надає підтримку держа-
вам-членам в рамках Європейсько-
го процесу «Довкілля та здоров'я» 
за допомогою технічної підтримки 
створення потенціалу і пропаганди. 
В рамках Цільової групи експерти з 
питань довкілля та громадського 
здоров'я працюють над моніторин-
гом впливу забруднення повітря на 
здоров'я людини і допомагають ви-
значити майбутні пріоритети.  
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Цього року вперше 7 червня відзначався Всесвітній день 
безпеки харчових продуктів. Щорічно в Європі реєстру-
ються 23 мільйони захворювань, пов'язаних із вживанням 
небезпечних продуктів харчування. 
Кожну хвилину 44 людини (понад 23 млн жителів на рік) 
хворіють в результаті вживання зараженої їжі, що, за оцін-
ками експертів, щорічно призводить до 4700 летальних 
наслідків. Ця інформація наводиться в огляді останніх 
наявних даних «Тягар хвороб харчового походження в 
Європейському регіоні ВООЗ» і представляє собою всього 
лише верхівку айсберга, оскільки реальна кількість випад-
ків залишається невідомою. 
У цей день Європейський регіон ВООЗ приєднується до 
своїх партнерів по всьому світу в проведенні спеціальних 
заходів, націлених на підвищення обізнаності та стимулю-
вання активних дій для підвищення безпеки продуктів 
харчування. 
 «У нашому світі всі країни - великі чи маленькі, багаті чи 
бідні - стикаються з проблемою захворювань харчового 
походження, і Європа не виняток. Масштаби завдань, по-
в'язаних з цими захворюваннями, стоять перед нами  дійс-
но величезні, що говорить про важливість попередження і 
пом'якшення ризиків продовольчої безпеки», - зазначає   
д-р Zsuzsanna Jakab, директор Європейського регіонально-
го бюро ВООЗ. 
«Забезпечення продуктами харчування - завдання загаль-
носвітового рівня, адже продовольчий ланцюжок охоплює 
всю планету. Проста страва може містити інгредієнти, 
вироблені на кількох континентах, і її безпека залежить 
від ефективності міжнародного співробітництва».  
 
Всесвітній день безпеки харчових продуктів - це уніка-
льна можливість закликати уряди вжити заходи щодо змі-
цнення існуючих механізмів гарантування безпеки харчо-
вих продуктів на всіх рівнях - в різних секторах, між краї-
нами Європи і в усьому світі. 
 

15 мільйонів випадків норовірусної інфекції  
Вживання небезпечних продуктів харчування стає 
причиною мільйонів днів непрацездатності та може 
призводити до тривалих або тяжких захворювань, гос-
піталізації і навіть смерті.  
Різні бактерії, віруси, паразити і хімічні речовини мо-
жуть призводити до потенційно серйозних наслідків 
не тільки для здоров'я людини, але і для економіки і 
навколишнього середовища. 
Згідно з оцінками, найбільш частими причинами хво-
роб харчового походження є збудники діарейних за-
хворювань. Найпоширеніший з них - норовірус, що 
викликає порядку 15 млн випадків хвороб; за ним слі-
дують кампілобактерії (Campylobacter spp.), на які 
припадає близько 5 млн випадків захворювань. 
Загалом в Європейському регіоні на діарейні хвороби 
припадає 94% всіх випадків захворювань харчового 
походження, 63% летальних випадків і 57% тягаря 
хвороб. 
 
Ключ до вирішення проблеми - спільні дії 
«Різні чинники, які є частиною складного механізму 
забезпечення безпеки продуктів харчування, - від мит-
тя рук, правильного приготування і зберігання їжі до 
епіднагляду та міжнародних регулюючих механізмів - 
впливають на життя людей, економіку країн і добро-
бут спільно. Всесвітній день безпеки харчових продук-
тів - це можливість голосно заявити про те, що домог-
тися істотних змін можна тільки за допомогою спіль-
них дій», зазначає д-р Dorit Nitzan, в.о. директора від-
ділу з питань надзвичайних ситуацій в галузі охорони 
здоров'я в ЄРБ ВООЗ. 
Всесвітній день безпеки харчових продуктів був за-
тверджений резолюцією, прийнятою на Генеральній 
Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Для просуван-
ня концепції цього дня ЄРБ ВООЗ співпрацює з Про-
довольчою і сільськогосподарською організацією 
ООН (ФАО) і Кодексом Аліментаріус. Кодекс Алімен-
таріус - глобальна організація, що займається питання-
ми забезпечення безпеки продовольства за допомогою 
впровадження зводу стандартів, директив і кодексів 
практики, розроблених ВООЗ і ФАО в цілях охорони 
здоров'я споживачів і сприяння сумлінної практики в 
торгівлі продуктами харчування. 

7 ЧЕРВНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ  
БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
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Відповідь ВООЗ 
Ризик передачі серйозних інфекцій, в тому числі ВІЛ і 
гепатиту через небезпечну кров і хронічну нестачу 
крові привернув значну увагу до важливості безпеки і 
доступності крові.  
З метою забезпечення загального доступу до безпечної 
крові та продуктів крові ВООЗ знаходиться на перед-
ньому краї підвищення рівня безпеки та доступності 
крові і рекомендує наступну комплексну стратегію 
забезпечення безпеки та доступності крові: 
• Створення національної системи крові з добре орга-
нізованими і скоординованими службами переливання 
крові, ефективної національної політики в області до-
норства на основі фактичних даних і етикою, а також 
супровід законодавством і нормативними актами, які 
можуть забезпечити достатні і своєчасні поставки без-
печної крові та продуктів крові для задоволення по-
треб у переливанні крові для всіх пацієнтів. 
• Збір крові, плазми та інших компонентів крові у до-
норів з низьким рівнем ризику, постійних добровіль-
них безоплатних внесків шляхом зміцнення системи 
донорства і ефективного управління донорами, вклю-
чаючи догляд та консультування. 
• Перевірений на якість скринінг всієї донорської кро-
ві на трансфузійні інфекції, включаючи ВІЛ, гепатит 
B, гепатит C і сифіліс, яке підтверджує тестування 
результатів всіх донорських скринінгових тестів на 
маркери інфекції, групування крові і тестування на 
сумісність, а також системи для обробки крові в про-
дукти крові (компоненти крові для переливання і лі-
карські препарати, отримані з плазми), в залежності 
від ситуації, для задоволення потреб охорони здоров'я. 
• Раціональне використання крові та препаратів крові 
для зменшення непотрібних переливань і зведення до 
мінімуму ризиків, пов'язаних з переливанням крові, 
використання альтернатив переливання крові, де це 
можливо, безпечних та хороших клінічних методів 
переливання крові, включаючи управління кров'ю па-
цієнтів. 
• Покрокове впровадження ефективних систем якості, 
включаючи управління якістю, стандарти, належну 
виробничу практику, документацію, навчання всього 
персоналу і оцінку якості. 

Ключові факти (засновані на даних, отриманих через 
Глобальну базу даних ВООЗ з безпеки крові (GDBS) з 
139 країн світу): 
З 117,4 млн л крові, зібраних у світі, 42% припадає на 
країни з високим рівнем доходу, де проживає 16% насе-
лення світу. 
У країнах з низьким рівнем доходу до 52% переливання 
крові робиться дітям у віці до 5 років; в той час як в краї-
нах з високим рівнем доходу найбільш часто кров пере-
ливається пацієнтам старше 65 років, що становить до 
75% всіх переливань. 
В цілому 78 країн збирають більше 90% своєї крові у доб-
ровільних неоплачуваних донорів крові; проте 58 країн 
збирають більше 50% своєї крові у сім'ях / або платних 
донорів. 
Вік і стать донорів крові 
Дані про гендерні профілі донорів крові показують, що в 
усьому світі 32% донорства крові припадає на жінок, хо-
ча це широко варіюється.  
78 країн збирають більше 90% своєї крові за рахунок доб-
ровільних безоплатних донорів крові. 
У 58 країнах більше 50% поставок крові залежить від 
сім'ї / або платних донорів. 
Скринінг крові 
ВООЗ рекомендує перевіряти усю донорську кров на на-
явність інфекцій перед використанням. Скринінг на ВІЛ, 
гепатит B, гепатит C і сифіліс повинен бути обов'язковим 
та відповідно до вимог системи якості. 
Нерегулярна поставка тестових наборів є найчастішою 
перепоною для скринінгу. 
Клінічне використання крові 
Непотрібні переливання і небезпечні методи переливання 
наражають пацієнтів на ризик серйозних побічних реак-
цій переливання і трансфузійних інфекцій. Непотрібні 
переливання також зменшують доступність препаратів 
крові для пацієнтів, що їх потребують. 
ВООЗ рекомендує розробити системи, такі як лікарняні 
комітети з переливання крові та гемодіагностики, для 
моніторингу та підвищення безпеки процесів переливан-
ня крові.  

14 ЧЕРВНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВІ  
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 Мільйони людей в Європейському регіоні 
ВООЗ п'ють забруднену воду, часто не здогадуючись 
про це. За оцінками ВООЗ, від діарейних захворювань, 
пов'язаних з незадовільним рівнем послуг в галузі во-
допостачання, санітарії та гігієни (WASH), в 
Європейському регіоні щодня вмирають 14 осіб. 
 У 57 мільйонів чоловік в Європейському 
регіоні в будинках немає водопровідної води, а у 21 
мільйона чоловік до цього часу немає доступу до базо-
вих послуг питного водопостачання. Ці люди користу-
ються водою з незахищених шахтних колодязів та 
джерел, вживають воду з поверхневих водойм або 
змушені витрачати більше 30 хвилин на похід за во-
дою. Приблизно три чверті людей, у яких немає досту-
пу до базових послуг питного водопостачання, живуть 
у сільських районах. 
 
 

ВООЗ оновлює і публікує глобальне керівництво щодо забезпечення якості питної води, орієнтоване на показ-
ники здоров'я. Основним компонентом цього посібника є принцип використання плану безпечного водопостачання 
(ПБВ). ВООЗ вважає ПБВ найбільш ефективним інструментом систематичного забезпечення безпеки питного водопо-
стачання. 

 
Принцип ПБВ 
Принцип ПБВ спрямований на комплексну оцінку і комплексне управління ризиками. Ці підходи покликані 

гарантувати, що вода, що забезпечується конкретною системою водопостачання, безпечна для пиття. ПБВ дозволяють 
визначити хімічні і мікробіологічні загрози, що виникають на місцевому рівні, а також шляхи можливого проникнення 
забруднюючих речовин і мікроорганізмів у водопровідну мережу. Вони охоплюють всі етапи водопостачання - від забо-
ру води до її зберігання, очищення і подачі населенню. Завдяки цьому, ПБВ дозволяє забезпечити більш ефективне фун-
кціонування систем водопостачання, управління ними, а також більш якісний моніторинг та санітарно-епідемічний на-
гляд за їх роботою. 

 
Рекомендації для Європейської комісії 
У цих детальних рекомендаціях йдеться про те, що захист здоров'я людей від негативних наслідків споживання 

забрудненої питної води повинен виходити за рамки контролю за дотриманням стандартних параметрів якості води; він 
повинен включати прийняття адаптованого до місцевих умов підходу, заснованого на оцінці ризиків для кожної окремої 
системи водопостачання. Основна рекомендація ВООЗ - дотримуватися принципу використання ПБВ. 

ВООЗ працює на глобальному, регіональному та національному рівнях над скороченням смертності і 
захворюваності, зумовлених інфекціями, що передаються через воду, і забрудненням води, а також над забезпеченням 
загального, справедливого і сталого доступу до безпечної і недорогої питної води для всіх. 
  
 Глобальні і регіональні цілі 
Кілька цілей в галузі сталого розвитку безпосередньо стосуються питань забезпечення безпеки води і доступу до неї. 
Наприклад, ЦСР 3.3 стосується боротьби з хворобами, що передаються через воду; 3.9 - скорочення числа випадків 
смерті і захворюваннь внаслідок забруднення води; 6.1 - забезпечення загального та справедливого доступу до 
безпечної і недорогої питної води для всіх.  
  
 Забруднення води і пов'язані з водою хвороби 
Забруднення, викликане речовинами природного походження, такими як миш'як і фтор, та речовинами антропогенного 
походження, такими як свинець, нітрати і хімікати промислового походження, є предметом стурбованості в багатьох 
країнах. 

  

ЧИ БЕЗПЕЧНА ПИТНА ВОДА В ЄВРОПІ? 
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 Найбільш часті інфекційні хвороби, пов'язані з WASH, що реєструються в Європейському  регіоні - це 
кампілобактеріоз (бактеріальна шлунково-кишкова інфекція), гепатит А (вірусне захворювання печінки) і лямб-
ліоз (паразитарна інфекція тонкого кишечника, також відома, як гіардіоз). Наявні опубліковані дані говорять 
про те, що приблизно 18% зареєстрованих і розслідуваних спалахів інфекційних хвороб пов'язані з водою. Од-
нак справжній масштаб поширеності пов'язаних з водою хвороб у регіоні ніхто не знає і, швидше за все, він 
набагато перевищує той рівень, на який вказують наявні дані. 
 
 Протокол про воду та здоров'я 
 Протокол про воду та здоров'я до Конвенції 1992 року про захист і використання транскордонних водо-
токів і міжнародних озер є першою і єдиною міжнародною правовою угодою, яка пов'язує стале управління 
водними ресурсами і запобігання, контроль і зменшення захворювань, пов'язаних з водою, в Європі. 
 Протокол був прийнятий у 1999 році на Третій конференції на рівні міністрів навколишнього середови-
ща та охорони здоров'я в Лондоні та набув чинності в 2005 році, став юридично обов'язковим для країн, що йо-
го ратифікують. Сьогодні протокол ратифіковано у 26 країнах, які охоплюють близько 60% населення Європей-
ського регіону ВООЗ. 
 Реалізація Протоколу вимагає комплексного підходу та узгодження політики та стратегій у різних сек-
торах, починаючи від охорони здоров'я до екологічного менеджменту, регіонального розвитку, інвестицій, ін-
фраструктури та освіти. Це тісне співробітництво між різними секторами робить протокол унікальним. 
 Прийнявши Протокол, країни погоджуються вжити всіх необхідних заходів: 
• забезпечити достатні запаси здорової питної води; 
• забезпечити адекватну санітарію стандарту, що достатньо захищає здоров'я людини та навколишнє середови-
ще; 
• захищати від забруднення водні ресурси, що використовуються як джерела питної води, та пов'язані з ними 
водні екосистеми; 
• забезпечити належні гарантії для здоров'я людини від хвороб, пов'язаних з водою; 
• створити та підтримувати ефективні національні та місцеві системи нагляду та раннього попередження для 
моніторингу та реагування на спалахи або випадки захворювань, пов'язаних з водою.  
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Зловживання алкоголем є одним з основних чинників ризику передчасної смертності і тягаря хвороб, 
яким можна запобігти. У світі кожен з 3 - 4 чоловіків і кожна з 10 жінок вживають алкоголь, 140 млн стражда-
ють на алкогольну залежність. Щороку реєструється 3,3 млн смертей від зловживання алкоголем, що становить 
5,9% усіх випадків смертності (7,6% чоловіків та 4% жінок). 

Алкоголь обумовлює 5,1% глобального тягаря хвороб та є головним чинником ризику для здоров’я се-
ред молоді. Понад чверть всіх випадків смерті людей у віці 20-39 років пов’язана з алкоголем. У середньому на 
душу населення у світі припадає: чоловіки - 21,2 л, жінки – 8,9 л чистого алкоголю. 

Нерівномірним є розподіл вживання алкоголю за регіонами. Найвищим рівень споживання алкоголю на 
душу населення є в Європейському регіоні ВООЗ (12,2 л), який перевищує середньосвітові показники в перера-
хунку на душу населення у 2 рази. З цим чинником ризику пов’язано 6,3% усіх смертей в Європі, що обумовлює 
10,8% глобального тягаря хвороб. 

Алкоголь - причина понад 200 порушень здоров’я. Відомо, що шкідливе споживання алкоголю є серйоз-
ним чинником ризику виникнення психоневрологічних захворювань, серцево-судинної патології, цирозу печін-
ки, різних видів раку. Значна частка тягаря хвороб, пов’язаного зі зловживанням спиртними напоями, може бути 
віднесена до навмисних і ненавмисних травм, у т. ч. викликаних дорожньо-транспортними пригодами, самогуб-
ствами. Смертельних травм, які можуть бути пов’язані зі зловживанням алкоголю, як правило, зазнають молоді 
люди. 

Збільшується розуміння впливу зловживання алкоголем на формування тягаря інфекційних хвороб, у 
т.ч. тих, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ-інфекції, внаслідок його причетності до небезпечної 
сексуальної поведінки та порушення лікувальних процедур. До числа пренатальних порушень відносяться фета-
льний алкогольний синдром, різні фізичні порушення та нейробіологічні розлади, які ускладнюють розвиток і 
соціальне функціонування. 

В цілому алкоголь є причиною 60% усіх захворювань і травм, 20-30% випадків раку стравоходу, 40-60% 
летальних випадків внаслідок травм тощо. Основні захворювання, які викликані зловживанням алкоголем - рак, 
серцево-судинні захворювання і цироз печінки, психічні та поведінкові розлади. 

В Україні контингент наркологічних хворих сягає 900 тисяч. Щорічно на облік наркологічними заклада-
ми береться понад 60 тис. осіб, у т.ч. близько 10 тис. з гострими алкогольними психозами, 50 тис. – з хронічни-
ми алкогольними синдромами, понад 5 тис. – з наркоманією. Непряма смертність внаслідок зловживанням алко-
голем становить 100 тис. смертей у рік, пряма – внаслідок отруєння етанолом, алкогольних цирозів печінки, ал-
когольних психозів – 17,5 тис. щорічно.  
 Вплив споживання алкоголю на порушення здоров’я значною мірою визначається двома окремими, але 
взаємопов’язаними параметрами вживання алкоголю: загальний обсяг споживаного алкоголю та модель спожи-
вання алкоголю. Алкоголь збільшує ймовірність померти від ішемічної хвороби серця, підвищеного кров’яного 
тиску, інсульту, аритмії, кардіоміопатії і тромбозу, обумовлює смертність від зовнішніх причин: отруєння алко-
голем, вбивств, самогубств, ДТП, травм, нещасних випадків, атеросклерозу та їх ускладнень. 

ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ  
ЯК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
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 Національна політика, спрямована на скорочення шкідливого вживання алкоголю, включає питання:  
- регулювання маркетингу алкогольних напоїв (особливо щодо молодих людей); 
- регулювання та обмеження доступу до алкоголю; 
- введення в дію належної політики щодо управління транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння;  
- зменшення попиту за допомогою механізмів оподаткування й ціноутворення; 
- підвищення інформованості та підтримка політики; 
- забезпечення доступного і недорогого лікування для людей з порушеннями, пов’язаними з вживанням алкоголю; 
- здійснення програм скринінгу та заходів короткострокового втручання відносно небезпечного і шкідливого вживан-
ня алкоголю. 
 Тягар проблем, пов’язаних з алкоголем, у значній мірі можна попередити, що підтверджують численні факти-
чні дані, які свідчать про ефективність окремих стратегій та заходів зі скорочення шкоди, пов’язаної зі зловживанням 
алкоголем. 
  
 19 червня в Україні стартувала освітня кампанія «Не_винна вагітність». Відомі українські лікарі-гінекологи   
об’єдналися на освітньому арт-перформансі, аби нагадати: будь-яка доза алкоголю, спожита вагітною жінкою, ство-

рює ризик для здоров’я дитини. 
За даними ВООЗ, Україна має один із найвищих 
у світі рівнів поширення фетального алкогольно-
го синдрому – 50 випадків на 10 000 людей. За 
даними дослідження 2012 року, 25–35% жінок 
вживали алкоголь під час вагітності. Опитування 
ВООЗ у фокус-групах виявило, що багато жінок 
вважають «маленькі» дози алкогольних напоїв не 
шкідливими, особливо під час останнього триме-
стру вагітності. 
 Дослідження у фокус-групах показало, 
що жінки не отримують однозначної інформації 
про шкоду вживання алкоголю під час вагітності. 
Лікарі-гінекологи представили різні системи ор-
ганізму дитини, на формування яких впливає 
алкоголь, вжитий матір’ю, а художниця Євгенія 

Гайдамака метафорично зобразила їх на медичних костюмах лікарів. 
 «Споживання алкоголю шкодить і самій вагітній жінці, але найгірше те, що майбутня дитина вимушено за-

знає його впливу. Це може призвести до розвитку фетального алкогольного синдрому, тобто відхилень у психофізич-
ному розвитку дитини. Наприклад, канадській економіці наслідки фетального алкогольного синдрому коштують бли-
зько 2 мільярдів доларів на рік. Для України таких підрахунків, на жаль, проведено не було. Для нас очевидне завдан-
ня – підтримати заходи, спрямовані на зменшення споживання алкоголю», – коментує д-р Ярно Хабіхт, Глава Бюро 
Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.  
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тютюну як найпотужнішо-
го важеля для поліпшення 
здоров'я населення, - зазна-
чає Kristina Mauer-Stender, 
керівник програми з боро-
тьби проти тютюну в ЄРБ 
ВООЗ.  
У доповіді наголошується 
на необхідності посилення 
профілактичної роботи в 
державах-членах з охоп-
ленням різних секторів - 
починаючи з втручання в 
галузі охорони здоров'я і 
закінчуючи заходами в сфе-
рі маркетингу, фіскальної 
політики та заходами більш 
жорсткого регулювання. 
Країни повинні розглянути 
можливість інтеграції зу-
силь щодо боротьби проти 
тютюну та підійти до цього 
питання з точки зору захис-
ту прав людини. Це допо-
може налагодити нові парт-
нерства і розширити коло 
дійових осіб в області боро-
тьби проти тютюну за межі 
міністерств охорони здоро-
в'я і організацій, що працю-
ють у сфері громадського 
здоров'я. 
 

Цього року кампанія Все-
світнього дня без тютюну 
(ВДБТ) присвячена темі 
«Тютюн і здоров'я леге-
нів» і спрямована на інфо-
рмування населення про 
згубну дію тютюну на здо-
ров'я легенів і  тих еконо-
мічно доцільних і реально 
здійсненних діях, які мо-
жуть знизити ризики для 
здоров'я легенів, обумов-
лені дією тютюну.  
Вживання тютюну зали-
шається проблемою над-
звичайної важливості для 
громадського здоров'я. 
Вона  особливо актуальна 
для Європейського регіону 
ВООЗ, де зафіксовані най-
вищі показники вживання 
тютюну в світі - за оцінка-
ми, тут налічується 209 
млн курців (або 29% насе-
лення).  
У доповіді наголошується, 
що 9 з 10 смертей (вклю-
чаючи випадки передчас-
ної смерті) від раку трахеї, 
бронхів і легенів в Євро-
пейському регіоні ВООЗ 
обумовлені вживанням 
тютюну. Інакше кажучи, 
90% випадків раку легенів 
можна запобігти за допо-
могою припинення вжи-
вання тютюну. Пошире-
ність вживання тютюну 
серед дорослих і дітей за-
лишається високою, проте 
намічаються тенденції до 
її зниження, які поки ще 
не є рівномірними; 
скорочення рівня вживан-
ня тютюну - обнадійлива 
тенденція, однак цього 
недостатньо для виконан-
ня завдання 30% скорочен-
ня, заявленого в Плані дій 

з профілактики та бороть-
би з неінфекційними за-
хворюваннями в Європей-
ському регіоні ВООЗ на 
2016-2025 рр.  
Це завдання можна здійс-
нити тільки в разі активі-
зації зусиль країн щодо 
здійснення і розширення 
стратегій з профілактики 
та контролю над тютюном 
шляхом всебічного вико-
ристання Рамкової конвен-
ції ВООЗ із боротьби про-
ти тютюну (РКБТ) і її кері-
в н и х  в к а з і в о к . 
«Величезний потенціал 
для поліпшення здоров'я 
населення міститься в реа-
лізації стратегій, ефектив-
ність яких вже була проде-
монстрована, таких як: 
- підвищення податків,  
- використання простої 
упаковки, 
- заборона на комерційне 
просування і усунення 
впливу вторинного тютю-
нового диму.  
Якщо країни не активізу-
ють зусилля, ми втратимо 
можливість застосування 
заходів боротьби проти 

 18% смертей від неінфекційних 
захворювань (НІЗ) у Європейсь-
кому  регіоні ВООЗ у 2018 р. 
були пов’язані зі вживанням 
тютюну, це означає, що майже 1 з  
5 передчасних смертей від НІЗ 
можна запобігти за рахунок при-
пинення вживання тютюну;  

 показники смертності від НІЗ у 
зв'язку з вживанням тютюну в 4 
рази вищі у чоловіків (28%) у 
порівнянні з жінками (7%), що 
вказує на необхідність реалізації 
гендерно орієнтованих стратегій 
профілактики і боротьби проти 
тютюну;  

 27% смертей від раку в 2018 р. 
були обумовлені вживанням 
тютюну;  

 21% жінок (74 млн) в Європейсь-
кому регіоні є курцями - це най-
вищий показник вживання тютю-
ну в світі. Зміна цієї тенденції 
потребує подальшої розробки та 
реалізації гендерно орієнтованих 
стратегій. 

ВЖИВАННЯ ТЮТЮНУ В ЄВРОПІ 
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 У районах, що постраждали від конфлікту, 1 людина з 
5 живе з певною формою психічного розладу, від легкої депресї 
або тривожності до психозу. Серед людей, які пережили війну 
або інші конфлікти в попередні 10 років, майже кожен десятий 
має помірний або важкий психічний розлад. 
 
Основні факти 
 Під час і після надзвичайних ситуацій люди з більшим 
ступенем  імовірності страждають від різноманітних проблем 
психічного здоров'я. 
 Люди, які відчувають спокій і оптимізм, мають доступ 
до соціальної, фізичної та емоційної підтримки і шукають спо-
соби допомогти собі після лиха, зможуть краще позбутися в 
довгостроковому плані негативних наслідків для психічного 
здоров'я. 
 У випадку гуманітарних надзвичайних ситуацій ВООЗ 
рекомендує забезпечити наявність у всіх медико-санітарних 
установах щонайменше одного медпрацівника, відповідального 
за діагностику порушень психічного здоров'я і ведення пацієн-
тів з психічними розладами. 
 Надзвичайні ситуації, незважаючи на їх трагічний характер і негативний вплив на психічне здоров'я лю-
дей, у той же час відкривають можливості для побудови більш ефективних систем охорони психічного здоров'я 
для всіх, хто цього потребує. 
 Загальний прогрес у сфері реформування системи охорони психічного здоров'я буде йти більш швидки-
ми темпами, якщо в кожній кризовій ситуації будуть прийматися заходи з використання імпульсу, який 
створюється короткостроковими потребами в галузі охорони психічного здоров'я, для вдосконалення системи в 
довгостроковій перспективі. 
 Психічне здоров'я є найважливішим компонентом загального благополуччя, нормальної життєдіяльності 
та стійкості до потрясінь як для окремих людей, так і для суспільства і країн, що перебувають у процесі 
відновлення після надзвичайної ситуації. 
 Рекомендована ВООЗ перша психологічна допомога включає гуманну, що підтримує і практичну допо-
могу людям, що страждають після кризових подій. Така підтримка повинна бути надана людям відповідно до 
гідності, культурних особливостей і здібностей. Вона охоплює як соціальну, так і психологічну підтримку. 
 Необхідно, щоб психологічна і психіатрична допомога надавалася для вирішення специфічних, 
невідкладних проблем здоров'я під керівництвом фахівців з психічного здоров'я і в рамках заходів охорони 
здоров'я. 
 
 
. 

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я У  
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
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Дія надзвичайних ситуацій. 
Значні соціальні проблеми такі: 
• викликані надзвичайною ситуацією: поділ сім'ї, відсутність безпеки, дискримінація, втрата засобів до існування і 
соціальної структури у повсякденному житті, низький ступінь довіри і недостатні ресурси; 
• викликані гуманітарними заходами: перенаселеність, відсутність приватного життя в таборах, відсутність суспільної 
або традиційної підтримки. 
 
Проблеми більш психологічного характеру: 
Загальні риси, притаманні людям з дистресом у відповідь на кризу: 
• фізичні симптоми: головний біль, втома, втрата апетиту, біль і страждання; 
• плаксивість, смуток, печаль; 
• занепокоєння, страх; 
• настороженість, боязкість; 
• безсоння, нічні кошмари; 
• дратівливість, гнівливість; 
• сплутаність свідомості, здивованість. 
 Не кожна людина, що відчуває вплив кризи, потребуватиме підтримки 
або захоче отримати підтримку. 
 Більшість людей з часом достатньо відновляться, знайдуть способи по-
вернення до нормального життя і отримають підтримку, коли вона їм необхідна. 
У всіх випадках, якщо симптоми перешкоджають повсякденній життєдіяльності, 
важливо забезпечити клінічне ведення пацієнтів. 
 
Ефективні заходи реагування в умовах надзвичайних ситуацій 
 ВООЗ і партнери розробили піраміду заходів - від базових послуг і дій в основі до високо спеціалізованих на її 
вершині, щоб допомогти країнам узгодити стратегії заходів з потребами на місцевому рівні і належним досвідом. На-
приклад, клінічні послуги з охорони психічного здоров'я, що перебувають на вершині піраміди, повинні надаватися під 
контролем фахівців з психічного здоров'я, таких як психіатричні медсестри, психологи і психіатри. Перша психологічна 
допомога може надаватися працівниками на місцях, включаючи працівників охорони здоров'я, викладачів або підготов-
лених добровольців, і не завжди вимагає залучення професійних працівників в галузі охорони психічного здоров'я. 
При наявності належної підготовки та контролю медичних працівників загального профілю їм може бути доручено на-
дання першої допомоги при психічних розладах. 
 
Погляд у майбутнє: надзвичайні ситуації можуть поліпшити систему охорони психічного здоров'я 
 Незважаючи на трагічний характер надзвичайних ситуацій, багато країн скористалися ними для створення кра-
щих систем охорони психічного здоров'я. Поява міжнародних донорів у поєднанні з підвищеною увагою до проблем 
психічного здоров'я створили можливості для поліпшення охорони психічного здоров'я. 
 ВООЗ розробляє засоби, необхідні для задоволення потреб у галузі охорони психічного здоров'я людей в умо-
вах надзвичайних ситуацій, і оцінює їх ефективність. До таких засобів відносяться методи діагностики, надання першої 
психологічної  допомоги, клінічного ведення психічних розладів і відновлення системи охорони психічного здоров'я. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ПОШИРЕНОСТІ  
ЧИННИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ  

НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ STEPS   
 

 В Україні вперше буде здійснено 
STEPS — загальнонаціональне дослідження для 
вивчення поширеності факторів ризику 
неінфекційних захворювань (НІЗ). 
 Дослідження STEPS відображає поетап-
ний підхід ВООЗ до епідеміологічного нагляду 
за факторами ризику НІЗ (STEPwise approach to 
noncommunicable disease risk factor surveillance) і 
є простим, стандартизованим методом збирання, 
аналізу і поширення даних у країнах  членах 
ВООЗ.  
 Інструмент STEPS охоплює три різних 
рівні «кроків» з оцінювання факторів ризику: 
- анкетування, 
- фізичні вимірювання,  
- біохімічні вимірювання.  

  
 Кожен рівень поділяється на основні, розширені та додаткові модулі, які можуть бути використані у 
дослідженні залежно від умов і потреб різних країн. 
 Результати дослідження міститимуть: 

- соціально-демографічні показники,  
- рівень вживання алкоголю і тютюну,  
- інформацію щодо харчування, 
- інформацію щодо фізичної активності,  
- результати вимірювання тиску,  
- результати  досліджень рівня глюкози, холестерину,  
- наявність хвороб системи кровообігу,  
- дані фізичного огляду, 
- біохімічні показники.  

  
 Експерти наголошують, що неінфекційні захворювання в Україні є причиною понад 80% втрачених 
років потенційного життя через передчасну смертність та інвалідність, а також близько 90% усіх смертей 
з високим рівнем передчасної смертності, особливо від серцево-судинних захворювань. 
 Україна не має загальнонаціональних репрезентативних даних про основні фактори ризику 
неінфекційних захворювань, що є перешкодою для прийняття науково обґрунтованих рішень з метою покра-
щення ситуації.  
 Для отримання об’єктивної інформації про поширення факторів ризику НІЗ та подальшої розробки 
підходів до профілактики і боротьби з НІЗ в Україні вперше буде здійснено національне репрезентативне 
дослідження STEPS. 
 Дослідження STEPS проводитиме Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка. 
Всі етапи дослідження STEPS відбуватимуться під технічним експертним керівництвом ВООЗ за підтримки 
Світового банку.  
 Методологія STEPS дає змогу дослідити поширеність НІЗ та їхніх факторів ризику за допомогою: 
- стандартизованого анкетування,  
- фізичних вимірювань, 
- біохімічних вимірювань. 
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 Дослідження охоплюватиме доросле населення України (міське і сільське) із загальною вибіркою 7 700 

осіб. Результати дослідження мають бути готові у грудні 2019 р. 
 Зокрема, дослідження стосуватимуться: 
- рівня вживання алкоголю і тютюну,  
- рівня споживання овочів і фруктів, 
- рівня споживання солі, 
 - історії НІЗ та їх лікування,  
- поширеності надмірної ваги та ожиріння,  
- підвищеного артеріального тиску,  
- рівня глюкози у крові та холестерину. 
 Додатково до стандартного блоку STEPS Міністерство охорони здоров’я України вирішило інтегрувати в 
дослідження теми, пов’язані з громадським здоров’ям: психічне здоров’я (депресія та самогубство), насильство 
і травми, рак шийки матки (скринінг та подальший контроль). 
 Неінфекційні захворювання - це рак, діабет, хронічні респіраторні захворювання, психічні захворювання  
є головною причиною смертності у світі. Основними причинами виникнення НІЗ є метаболічні фактори ризику 
(підвищення тиску, рівня глюкози, холестерину, надлишкова вага та ожиріння), поведінкові фактори (споживання 
тютюну та алкоголю, нездорове харчування, недостатня фізична активність) і фактори навколишнього середовища 
(забруднення та інші). 
ВООЗ рекомендує країнам повторювати дослідження STEPS раз на п’ять років, щоб відстежувати тенденції, конт-
ролювати наявні політики у сфері охорони здоров’я та покращувати профілактику і контроль НІЗ. 
 Опитування STEPS охоплює 11 з 25 індикаторів, зазначених у Глобальному плані дій ВООЗ із профілак-
тики та боротьби з НІЗ на період 2013–2020 рр. та у Глобальній системі моніторингу для запобігання та контролю 
НІЗ, що стосується 7 з 9 глобальних цілей.  
 Таким чином, це дослідження є одним із найважливіших заходів у сфері запобігання та контролю НІЗ.  
Дослідження STEPS надасть достовірну інформацію стосовно провідних факторів ризику НІЗ, їхнього розподілу 
та зв’язку із соціально-економічними характеристиками, що робить його найціннішим інструментом для розробки 
й моніторингу стратегій профілактики та боротьби з НІЗ.  
Таким чином, це дослідження є одним із найважливіших заходів у сфері запобігання та контролю НІЗ.  
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Кліщі найактивніші у травні-червні, а також у серпні-вересні. Варто пам'ятати, що ці небезпечні 
комахи переносять інфекції. Щороку кількість українців, які заражаються інфекційними захворюваннями 
внаслідок укусу кліщів, збільшується. 

 
Укус кліща загрожує енцефалітом і хворобою Лайма, також відомою як бореліоз. І якщо першим заража-

ються одиниці, то бореліоз став серйозною проблемою для багатьох. Хвороба уражає нервову та серцево-судинну 
системи, суглоби та опорно-руховий апарат і може призвести до інвалідності. 
 Щорічно від укусів кліщів потерпають більше 20 тисяч українців. Майже 2 тисячі з них заражаються 
інфекційними захворюваннями. 

 
Як вберегтися від укусу кліща: поради 

 Небезпечні комахи живуть переважно у сирих і вологих місцях, на прогрітих сонцем схилах, у високій 
траві, кущах, біля стежок і лісових доріг. Будьте обачні в такій місцевості. 

 
Ідучи відпочивати на природу, пам'ятайте прості правила, які допоможуть уникнути укусу кліща:  

 Подбайте про відповідний одяг: обов’язково одягніть кепку, панамку, косинку тощо. Бажано одягати світлий 
однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла – так легше буде помітити кліщів і зменшить 
ризик укусів кліщів. 

 Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе і дітей, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте 
ділянки тіла, покриті волоссям. 

 Місце для привалів на природі звільняйте від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м. 

 При поверненні додому, відразу змініть і ретельно огляньте одяг, виперіть та випрасуйте його. Найчастіше 
кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а й 
згодом, перекочувавши із одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не 
рятує від кліщів. 

 Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки тощо). 

 Якщо на природу брали домашнього улюбленця – його також слід оглянути на наявність кліщів. 
 
Перед прогулянкою використовуйте для захисту від кліщів спеціальні засоби, найчастіше це – аерозолі, 

які відлякують кліщів. Зверніть увагу на тривалість дії засобу. При необхідності – скористайтеся повторно, якщо 
мине час дії, як вказано в інструкції. 
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО 
ПРОФІЛАКТИКИ ВОДНО-НІТРАТНОЇ 

МЕТГЕМОГЛОБІНЕМІЇ  

 
  

 Водно-нітратна метгемоглобінемія виникає внаслідок утворення в  еритроцитах крові метгемоглобіну 
під дією з нітратів, що спричиняє порушення транспортування кисню кров’ю, пригнічення активності фермен-
тних систем, що беруть участь у процесах тканинного дихання, розвитку кисневого голодування тканин 
(гіпоксія) і порушення функціонування  всіх органів і систем організму дитини. 
 Групи підвищеного ризику: діти до 3-х років, а особливо віком до 1 року, яких вигодовують сумішами, приго-
товленими на воді з концентрацією нітратів понад 50 мг/дм³.  
 Клінічні прояви у дітей: - посиніння ділянок навколо рота, рук і на стопах; 
     - блювання, пронос, збільшення слиноутворення.  
 Причини наявності нітратів у колодязях: забруднення території та ґрунту в зоні розташування колодязів 
органічними та неорганічними речовинами із вигрібних ям, надвірних туалетів, місць утримання худоби, тощо, надмі-
рне використання органічних і мінеральних добрив на присадибних ділянках, які з дощовою та талими водами  потра-
пляють у колодязі. 
 Приготування сумішей для дитячого харчування, в яких використовується колодязна вода, що має наднорма-
тивний вміст нітратів, становить основну загрозу для здоров’я немовлят у віці до 1 року. 
 
 Пам’ятайте! Кип’ятіння забрудненої нітратами води не зменшує, а збільшує її токсичність на 40-85%. 
 Забруднена нітратами вода навіть у смертельних дозах - чиста, прозора, без запаху і видимих домішок, 
звичайна за смаком ! 
 При перших клінічних проявах отруєння у дітей (проносах, розладах серцево-судинної системи, синюш-
ності шкіряних покривів) слід негайно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. 

 
З метою профілактики захворювання на водно-нітратну мегемоглобінемію,  

необхідно дотримуватись наступних рекомендацій: 
 
- не вживати питну воду з колодязів і джерел, вміст нітратів у воді яких перевищує нормативні показники, та 
не використовувати її для приготування сумішей для дитячого харчування. За таких обставин рекомендувати 
вживати воду з перевірених джерел або бутильовану; 
- з обережністю застосовувати в приватному секторі мінеральні й органічні добрива, надмірне внесення яких 
забруднює ґрунтові води; 
- не розташовувати в радіусі 50 м від колодязів та каптажів гноївок, дворових туалетів, компостних та вигріб-
них ям; 
- дотримуватися гігієнічних вимог при облаштуванні та експлуатації колодязів (ізолювання стін колодязів, об-
лаштування навколо оголовка глиняного замка, огородження, навісу, кришки, загального відра тощо); 
- двічі на рік, весною і восени, проводити профілактичну дезінфекцію води у колодязі з наступним лабораторним 
контролем ефективності проведеного заходу. 
 

 
Пам’ятайте!  Захворювання краще попередити ніж лікувати.  

 
 
  


