Оцінка власного здоров’я
жителями Прикарпаття
Головне управління статистики інформує. З метою отримання інформації
щодо стану здоров’я, рівня захворюваності та доступності необхідних медичних послуг
органами державної статистики наприкінці 2017 року проведено щорічне вибіркове
опитування серед домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов їхнього
життя.
Підсумки даного дослідження, розповсюджені на всі домогосподарства свідчать,
що 60,6% жителів Івано-Франківщини оцінюють стан свого здоров’я як добрий,
30,7% – як задовільний та 8,7% – як поганий (в цілому по державі відповідно 49,4%,
40,6% та 10%). Серед регіонів країни найвища частка жителів, які оцінили стан свого
здоров’я як добрий, у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (65,6–
61,7%), а найбільша частка населення із поганим станом здоров’я – у Сумській,
Чернігівській, Черкаській та Луганській областях (16,5–14,1%). Для порівняння: у
країнах Європейського Союзу вважають себе найздоровішими мешканці Ірландії,
Кіпру, Нідерландів, Швеції, Греції, Бельгії, Мальти, Іспанії, Данії та Італії (82,2–
70,3%), а найбільш незадоволені станом свого здоров’я жителі Хорватії, Литви,
Португалії, Латвії, Естонії, Польщі та Угорщини (19,1–13,5%).
Люди, які мають проблеми зі здоров’ям або хронічні захворювання, вимушені
вирішувати багато проблем, які відвертають їх від справжнього повноцінного життя.
За отриманими даними, 89,2% прикарпатців повідомили, що хворіли упродовж
2017 року. З них кожна восьма особа відчула вплив перенесених захворювань на
повсякденну працездатність, а кожна третя – на життєву активність, тобто можливість
займатися фізичною працею та вести активний спосіб життя.
Про наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям повідомили
третина жителів області. Найбільш поширеними були серцеві захворювання та
гіпертонія – про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 54,1% та 52,8%
осіб, які мають хронічні захворювання. На артроз або артрит (у тому числі
ревматоїдний) хворіє 14,5% населення, яке має проблеми зі здоров’ям, остеохондроз –
12,4%, хронічний бронхіт, емфізему легенів – 9,8%, захворювання печінки або
жовчного міхура – 5,8%, алергію (за винятком алергічної астми) – 5,4%, виразку
шлунку або дванадцятипалої кишки – 4,5%.
На стан здоров’я важливий вплив мають умови та спосіб життя людини,
зокрема заняття спортом. За результатами обстеження, на Прикарпатті до занять
фізичною культурою залучено 97,9% дітей у віці від 6 до 18 років. Серед дорослого
населення старше 18 років цей відсоток значно менший: лише кожен четвертий
чоловік та кожна дев’ята жінка.
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 52,1% з них
отримання послуг з охорони здоров’я виявилось проблемним, в основному, з причини
високої їх вартості.
У Всесвітній день здоров’я ми бажаємо всім його надійного збереження. Всім
хворим – якнайшвидшого одужання. Медикам – хорошої матеріальної і технічної
бази. Всім нам – бути здоровими і життєрадісними! Зі святом Вас!
Довідково: 7 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день здоров’я, тема
якого у 2018 році – Загальне охоплення послугами охорони здоров’я: для всіх і
всюди, а гасло – «Здоров’я для всіх».
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