Прес-випуск
Оцінка власного здоров’я
жителями Прикарпаття
Турбота про здоров’я населення є не тільки особистою справою кожної
людини зокрема, але й одним із основних обов’язків держави, оскільки воно є
невід’ємною умовою соціального благополуччя, успішного економічного
зростання, збільшення тривалості активного життя. Питаннями збереження
здоров’я людей у глобальному масштабі займається Всесвітня організація
охорони здоров’я, яка, зокрема, започаткувала проведення Всесвітнього дня
здоров’я з метою популяризації здорового способу життя.
Головним управлінням статистики наприкінці минулого року проведено
щорічне вибіркове опитування серед домогосподарств області, які беруть участь
в обстеженні умов їхнього життя, з метою вивчення думки населення ІваноФранківщини щодо стану здоров’я, отримання інформації про рівень його
захворюваності та доступності необхідних медичних послуг.
Результати даного дослідження, розповсюджені на всі домогосподарства
області, свідчать, що у 2016 році 55,2% жителів Прикарпаття оцінили стан свого
здоров’я як добрий, 30,4% – як задовільний та 14,4% – як поганий. В Україні
таких осіб 49,1%, 40,5% та 10,4% відповідно. Серед регіонів країни найвища
частка жителів, які оцінили стан свого здоров’я як добрий, у Львівській,
Чернівецькій, Київській та Тернопільській (66,5–60%) областях, а частка
населення із поганим самопочуттям є найвищою у Чернігівській та Донецькій
(15,7–15,3%) областях. У країнах Європейського Союзу найздоровішими
вважають себе мешканці Кіпру, Швеції, Нідерландів, Бельгії, Греції, Іспанії,
Данії, Мальти, Люксембургу та Фінляндії (79,6–69,6%). Найбільш незадоволені
станом свого здоров’я жителі Португалії, Литви, Латвії, Угорщини, Естонії та
Польщі (18,3–14,5%).
За результатами опитування, майже 90% наших краян повідомили, що
упродовж 2016 року хворіли. З них майже кожна п’ята особа відчула вплив
перенесених захворювань на повсякденну працездатність, а 41,2% – на життєву
активність, тобто можливість займатися фізичною працею, вести активний
спосіб життя.
Переважно за медичною допомогою мешканці області зверталися до
поліклініки (93,1%), кожна двадцята особа – до сімейного лікаря в поліклініці.
Стоматолога у державній медичній установі відвідали 51,3% опитаних, у
приватній установі – 13,4%. Послугами швидкої медичної допомоги
скористався кожен двадцятий прикарпатець.
Основною причиною останнього візиту до лікаря у 72,5% випадків була
названа хвороба або проблеми зі здоров’ям, у 26,2% – проходження
профілактичного огляду, решта – у зв’язку з нещасним випадком або травмою.
Про наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям
повідомили 38,2% жителів області. Найпоширенішими хворобами вже
традиційно були названі гіпертонія та серцеві захворювання – відповідно 44,4%

та 43,4% осіб, які мають хронічні захворювання. Кожна десята особа хворіє на
артроз або артрит (у тому числі ревматоїдний), кожна дванадцята –
остеохондроз, кожна чотирнадцята – виразку шлунку або дванадцятипалої
кишки, кожна п’ятнадцята – на хронічний бронхіт або емфізему легенів, кожна
шістнадцята – на захворювання печінки або жовчного міхура.
За останній рік в кожній сім’ї області хоча б один із її членів потребував
медичної допомоги чи придбання ліків та медичного приладдя. Проте для
майже половини (48,2%) з них отримання послуг з охорони здоров’я виявилось
проблемним, в основному, з причини високої їх вартості.
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