
Вперше в Україні системно впро-
ваджуватимуть заходи з профілакти-
ки хвороб, що викликані не інфекці-
ями, а способом життя та умовами 
навколишнього середовища. 

Понад 80% смертей в Україні спри-
чинено хворобами системи кровообігу, 
новоутвореннями, хронічними обструк-
тивними хворобами легень, діабетом. 
Це ті хвороби, яким в багатьох випадках 
можна запобігти, змінивши спосіб життя. 
Недотримання базових правил харчуван-
ня, режиму рухової активності, безпеки 
на дорозі, а також шкідливі звички є при-
чиною численних хвороб і передчасної 
смертності. Так, українські чоловіки в 
середньому живуть 67 років, жінки – 77. 
Це значно менше у порівнянні з тривалі-
стю життя людей в інших європейських 
країнах. 

МОЗ України разом з іншими мініс-
терствами розпочинає довготривалу на-
ціональну кампанію для запобігання не-
інфекційним захворюванням. Першою 
чергою, мова йде про розробку та реалі-
зацію інформаційної політики і проведен-
ня масштабної роз’яснювальної роботи 
щодо основних факторів ризику неінфек-
ційних хвороб (тютюнокуріння, вживання 
алкоголю, нездорового харчування, не-
достатньої фізичної активності тощо) та їх 
наслідків для здоров’я.

Впровадження Національного плану 
заходів щодо неінфекційних захворювань 
для досягнення глобальних цілей сталого 
розвитку дозволить Україні:

• до 2030 року на третину зменшити 
передчасну смертність від неінфекційних 
захворювань: серцево-судинних захво-

рювань, раку, діабету та хронічних респі-
раторних захворювань та інших;

• щонайменше на 10% зменшити 
зловживання алкоголем;

• на 10%  зменшити поширеність 
низької фізичної активності;

• скоротити на 30% споживання солі;
• знизити до показника 18,5% поши-

реність споживання тютюнових виробів 
населенням у віці понад 15 років;

• зупинити зростання захворюваності 
на ожиріння та діабет;

• на 25% знизити смертність від ДТП.  
Ухвалення Національного плану пе-

редбачене в рамках виконання Угоди 
про Асоціацію України та ЄС у напрямку 
реформи системи громадського здоров’я. 

За інформацією ДУ «Центр 
громадського здоров’я МОЗ України»
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З першого вересня і до кінця року кон-
сультанти проекту зі створення системи 
громадського здоров’я Полтавської 
області шукатимуть і прийматимуть на 
розгляд історії від мешканців Полтав-
щини про корисні звички і як ці звички 
поліпшують їх життя.

«Давайте починати осінь цікаво і здоро-
во. Як правило, ми знаємо, що ми зробили 
шкідливого і чим наш спосіб життя нездоро-
вий. Власне, медична спільнота теж знає про 
основні проблеми зі здоров’ям мешканців 
регіону. Але зараз існує «мода на здоров’я» і 
це чудово. Численні спортивні клуби, здається, 
далеко не порожні, телешоу з відповідною те-
матикою тримають стабільні рейтинги. У нас 
влаштовують бігові марафони, фестивалі із 
зонами, присвяченими здоров’ю. Багато хто 

замислюється над якістю їжі. Все це важливо 
і набагато цікавіше, ніж просто констатація 
проблеми. Хтось просто відмовився від над-
мірного споживання цукру, а хтось заради екс-
перименту почав зсипати у банку кожну не по-
кладену (або зайву) у чай чи каву ложку цукру. 
Результат через місяць здивував. Тому історія 
може бути про що завгодно, головне – як це 
пішло на користь», – пояснює Ольга Цвігунен-
ко, консультант проекту з реалізації компонен-
ту розвитку регіональних систем громадського 
здоров’я у рамках гранту Глобального фонду 
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і ма-
лярією «Прискорення прогресу у зменшенні 
тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом на-
дання універсального доступу до своєчасної та 
якісної діагностики та лікування туберкульозу, 
розширення доказово обґрунтованої профі-

лактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, 
створення життєздатних та стабільних систем 
охорони здоров’я».

Свою розповідь потрібно викладати у за-
гальний доступ з хештегом #живуздорово. 
Додаткову перевагу мають публікації з фото 
або креативними ілюстраціями. Кращі історії 
будуть опубліковані у дайджесті громадського 
здоров’я, на сторінці Полтавського обласного 
Центру здоров’я (https://www.facebook.com/
ocz.poltava/) (у публікації, окрім хештегу, мож-
на також тегати сторінку закладу) та запропо-
новані для поширення у регіональних ЗМІ. 
Найцікавіші історії, які у тому числі наберуть 
найбільше уподобань, будуть відзначені під 
Новий рік. Переможців чекають сюрпризи.

ПРЕС-ЦЕНТР ДОЗ ОДА

#живуздорово:
активним мешканцям Полтавщини пропонують 
розповісти історії про свої здорові звички

1 серпня на засіданні Координаційної 
ради з питань протидії туберкульозу, 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з нарко-
манією при Полтавській обласній дер-
жавній адміністрації прийнято рішення 
про створення міжвідомчої робочої групи 
з питань розвитку системи громадського 
здоров’я, до складу якої увійшли пред-
ставники різних державних та неурядо-
вих організацій.

Така робоча група покликана забезпечу-
вати та аналізувати діяльність регіональних 
координаційних механізмів з розвитку та удо-
сконалення системи громадського здоров’я 
– координувати діяльність структурних підроз-
ділів Полтавської ОДА, лікувально-профілак-
тичних закладів, громадських організацій, що 
працюють в області та удосконалювати систе-
ми моніторингу і оцінки.

– У нашій області вже багато робиться, 
але зараз потрібно об’єднати зусилля і роз-
винути попередні напрацювання, налагодити 
ефективну міжвідомчу співпрацю між різни-

ми установами та неурядовим сектором. За 
пропозицією Центру громадського здоров’я 
МОЗ України, створюється міжвідомча робоча 
група з питань розвитку системи громадсько-
го здоров’я при Координаційній раді з питань 
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА. 
Вона буде займатись, власне, розвитком регі-
ональної системи громадського здоров’я. На-
передодні були розіслані звернення до різних 

установ і організацій, які безпосередньо або 
дотичні до охорони здоров’я, з пропозицією 
приєднатись до складу міжвідомчої робочої 
групи і брати участь у розбудові регіональної 
системи громадського здоров’я, – говорить 
секретар Координаційної ради, в.о. головного 
лікаря Полтавського обласного Центру здо-
ров’я Ніна Дурдикулиєва. – Уже є чіткий план 
роботи до кінця року. Одне з першочергових 
завдань – аналіз та картування інформаційних 
потоків: чим займаються установи, які послуги 
надають, яким чином їх діяльність стосуєть-
ся сфери громадського здоров’я тощо. Далі 
– спільна робота з командою консультантів, 

яка створена за підтримки Глобального фон-
ду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією при обласному Центрі здоров’я для 
реалізації Субпроекту з розвитку регіональної 
системи громадського здоров’я області.

Очолив міжвідомчу робочу групу Олек-
сандр Кузьмін, заступник начальника управ-
ління лікувально-профілактичної допомоги 
населенню та медичних кадрів – начальник 
відділу лікувально-профілактичної допомоги 
населенню та медичних кадрів ДОЗ ОДА. Та-
кож до складу МРГ увійшли 20 осіб: представ-
ники Департаментів охорони здоров’я, еколо-
гії та природних ресурсів, соціального захисту 
населення Полтавської ОДА, лікувально-профі-
лактичних закладів, ДУ «Полтавський обласний 
лабораторний центр МОЗ України», навчаль-
них закладів, Полтавського обласного центру з 
гідрометеорології Українського гідрометцентру 
ДСНС України, ГУ Держпродспоживслужби у 
Полтавській області, Полтавського обласно-
го центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, управління Держпраці у Полтавській 
області, БО «Світло надії», БО «Меридіан» та Ін-
ституту Аналітики та Адвокації.

Члени Координаційної ради затвердили 
положення про міжвідомчу робочу групу з пи-
тань розвитку громадського здоров’я, персо-
нальний склад та план роботи на 2018 рік.

Заступник голови ОДА, голова КР Олег 
Пругло, директор ДОЗ ОДА, заступник голови 
КР Віктор Лисак та учасники засідання пере-
конані, що якнайшвидша розбудова системи 
громадського здоров’я, в унісон з медичною 
реформою, нарешті дієво змінить акцент з лі-
кування на профілактику.

Спільними зусиллями різних інституцій су-
спільства вдасться збільшити тривалість життя 
і зміцнити здоров’я мешканців області.

ДЕРЖАВНІ ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛТАВЩИНИ 
ОБ’ЄДНУЮТЬ ЗУСИЛЛЯ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
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Організованими зусиллями суспіль-
ства можна збільшити тривалість 
життя. Для цього різні країни світу 
розвивали власні системи громад-
ського здоров’я і зараз посилюють 
профілактичну медицину. Україна 
йшла до цього 27 років і лише зараз, 
зокрема і в Полтавській області, 
нарешті почали розбудовувати цю 
систему. Чого нам весь час браку-
вало – обговорили з консультантами 
проекту з реалізації компоненту роз-
витку регіональних систем громад-
ського здоров’я Полтавської області 
в рамках реалізації грантів Глобаль-
ного фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією

До кінця 2020 року Україна має приєд-
натися до європейської мережі протидії тран-
скордонним загрозам здоров’ю та визначити 
перелік інфекційних захворювань, які повинні 
охоплюватися епідеміологічним наглядом.

Сергій МАКЄЄВ, епідеміолог:
«Згідно з рекомендаціями ВООЗ, епід-

нагляд має здійснюватися не тільки за ін-
фекційними та неінфекційними хворобами, 
а й у сфері демографічної статистики, гігієни 
навколишнього середовища, гігієни праці, за 
рівнем травматизму і насильства, рівнем ан-
тибіотикорезистентності і поширення внутріш-
ньолікарняних інфекцій, за станом соціаль-
ного і психічного здоров’я. Якщо взяти сферу 
ефективного контролю за неінфекційними за-
хворюваннями, то ми лише зараз працюємо 
над створенням плану соціально-гігієнічного 
моніторингу факторів ризику виникнення цих 
захворювань, дослідження взаємозв’язків 
між рівнем їх впливу та станом здоров’я насе-

лення і підготовки рекомендацій щодо мінімі-
зації їх шкідливого впливу»

«Ми маємо унікальний шанс 
об’єднати зусилля державних, 

громадських, благодійних 
організацій заради здоров’я 

кожного з нас»

Оксана ЧЕТВЕРИКОВА, 
консультант з питань 
громадського здоров’я, 
викладач кафедри гігієни, 
екології та охорони праці в галузі 
ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія»:

«Охорона громадського здоров’я – це 
наука і практика попередження хвороб, про-
довження життя і зміцнення здоров’я шляхом 
організованих дій суспільства. У свою чергу, 
профілактика зменшує тягар захворюваності і 
знижує витрати на медичну допомогу. На жаль, 
саме механізму організованих дій суспільства 

до цього часу не розроблено. Серед ключових 
проблем: паралельне існування різних систем 
епідемічного нагляду, переважання нагля-
дової та контролюючої функції та адміністра-
тивних послуг, економічно необґрунтований 
обсяг заходів та досліджень, фактична відсут-
ність відповідальності виробників, керівників 
різних установ за дії, які шкодять здоров’ю лю-
дей, загублено систему контролю за будівни-
цтвом та введенням в експлуатацію будівель 
та споруд тощо.

Невід’ємною частиною профілактичної 
медицини в України була Держсанепідслуж-
ба. Після реформування, за останні 5 років, 
став відчутний катастрофічний дефіцит кадрів 
– бракує фахових епідеміологів, фахівців з пи-
тань громадського здоров’я. Система важко 
поповнюється молодими кадрами, які в умо-
вах невизначеності обирають інші сфери.

Законодавча база не оновлювалася ро-
ками, значна частина нормативно правових 
актів затверджена ще при СРСР.

Та зараз ми маємо унікальний шанс об’єд-
нати зусилля державних, громадських, благо-
дійних організацій заради здоров’я кожного з 
нас»

ЧИМ «ХВОРІЄ» УКРАЇНСЬКА СИСТЕМА
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я?
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Група експертів Європейського товариства кар-
діологів запропонувала у 2003 році, розроблену 
на основі результатів досліджень серед 205 178 
пацієнтів з 12 європейських країн, шкалу SCORE 
(абревіатура англійських слів, що означає «систе-
матична оцінка коронарного ризику»), тобто ризи-
ку захворювань серця і судин. Через деякий час 
шкалу вдосконалили. Вона дає можливість не лише 
визначити рівень ризику виникнення серцево-су-
динних захворювань, а й спрогнозувати динаміку у 
майбутньому.

Серцево-судинний ризик – це ймовірність розвитку різних неспри-
ятливих подій з боку серцево-судинної системи (включно зі смертю від 
серцево-судинного захворювання або ускладнення) протягом певного 
періоду часу (наприклад, протягом найближчих 5-10 років).

Перший варіант SCORE враховував п’ять основних факторів ризи-
ку. Два фактори не залежать від нас: вік і стать. На інші фактори можна 
вплинути і змінити: артеріальний тиск, куріння і рівень холестерину у 
крові. Модифікована шкала враховує індекс маси тіла та захворювання 
на діабет.

У шкалі використано принцип світлофора – три основні кольори: 
зелений – означає низький ризик (1% або менше), жовтий колір – за-
кликає звернути увагу на помірний ризик (у межах 2–4%), червоний 
колір – попереджає про небезпеку і високий ризик (від 5% і більше), 
а темно-червоний – про дуже високий ризик, що небезпечно для жит-
тя. Кольори змінюються за відтінками, що відповідають рівню ризику. 
Потрібно обирати свою стать, статус щодо діабету, куріння, рівень си-
столічного артеріального тиску та індекс маси тіла. Наприклад, ризик 
померти від серцево-судинної хвороби, не доживши до 70-ти, у чолові-
ка-курця віком 65 років з надлишковою вагою дуже високий. Цукровий 
діабет значно збільшує негативні шанси. Але профілактичні заходи і, як 
результат, зниження ваги, відмова від шкідливої залежності збільшує 
шанси на життя без хвороб.

Спробуйте оцінити власні шанси!

ДІЗНАЙСЯ СВІЙ СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ РИЗИК!
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Вісник видається у рамках програмної діяльності за компонентом розвитку регіональних систем громад-
ського здоров’я Полтавської області в рамках реалізації грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією
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