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Вступ
Відповідно до документів ВООЗ [1,2,9,10] в Україні
розвивається система громадського здоров’я. Розвиток
системи громадського здоров’я в Україні достатньо є
науково обгрунтованим, що включає розвиток системи на
державному, регіональному та територіальному рівнях
[4–7], а також підготовку кваліфікованих кадрів [3] та
проведення наукових досліджень [8].
Мета дослідження: дослідити рівень оцінки
організаторами охорони здоров’я потреби в розвитку
системи громадського здоров’я.

закладів охорони здоров’я спеціалізованої медичної
допомоги, 63 завідувачів відділеннями. Дослідження
проводилося з використанням спеціально розробленої
анкети. Про розробці анкети використанні документи
ВООЗ, які визначають основні оперативні функції
громадського здоров’я. В ході проведення дослідження
дотримано принцип збереження конфеденційності
інформації про респондентів. Участь у дослідженні була
добровільною. Статистичне опрацювання результатів
опитування
проводилося
з
використанням
загальноприйнятих методів медичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення

Матеріали та методи
Соціологічний,
статистичний,
структурнологічного аналізу. Соціологічним дослідженням охоплено
217 організаторів охорони здоров’я із них: 89 головних
лікарів та їх заступників закладів охорони здоров’я
первинного рівня, 65 головних лікарів та їх заступників

На початку дослідження було встановлено
загальний рівень підтримки необхідності впровадження та
розвитку
системи
громадського
опитаними
організаторами охорони здоров’я. Отримані результати
наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Загальний рівень підтримки організаторами охорони здоров’я
необхідності розвитку системи громадського здоров’я в Україні
Категорія респондентів
Головні лікарі та їх заступники закладів
охорони здоров’я первинного рівня
Головні лікарі та їх заступники закладів
охорони здоров’я спеціалізованої
медичної допомоги
Завідувачі відділеннями

Підтримує
абс.
%

Не визначився
абс.
%

78

87,6

7

7,9

4

4,7

49
46

75,4
73,0

10
8

15,4
12,7

6
9

9,2
14,3

Аналіз наведених в табл. 1 даних вказує на те, що
найвище підтримують необхідність розвитку системи
громадського здоров’я головні лікарі та їх заступники
закладів охорони здоров’я первинного рівня (87,6%), а
найнижче завідувачі відділеннями (73,0%) при цьому не
визначилися в своєму рішенні 4,7% головних лікарів та їх
заступників закладів охорони здоров’я первинного рівня,
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Не підтримує
абс.
%

9,2% головних лікарів та їх заступників закладів охорони
здоров’я спеціалізованої медичної допомоги та 14,3%
завідувачів відділеннями.
Далі
було
досліджено
рівень
підтримки
організаторами охорони здоров’я визначених ВООЗ
основних оперативних функцій громадського здоров’я в
Україні. Результати дослідження наведено в табл. 2.
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Епідеміологічний нагляд за хворобами та оцінка стану
здоров’я населення
Виявлення пріоритетних проблем із здоров’ям та загроз
здоров’ю на рівні місцевих громад
Забезпечення готовності та планування на випадок
надзвичайних ситуацій в області громадського здоров’я
Оперативні функції захисту здоров’я (в області гігієни
навколишнього середовища, гігієни праці, безпеки
продуктів харчування та ін.)
Профілактика захворювань
Укріплення здоров’я
Забезпечення компетентними кадрами для громадського
здоров’я та надання індивідуальної медичної допомоги
Основне стратегічне керівництво, фінансування та
гарантування якості в громадському здоров’ї
Основна комунікація в інтересах громадського здоров’я
Наукові дослідження в громадського здоров’я
Аналіз наведених в табл. 2 даних вказує на
наступне. Із числа опитаних головних лікарів та їх
заступників закладів охорони первинного рівня 100%
опитаних підтримує виконання системою громадського
здоров’я наступних основних оперативних функцій, які
визначені для системи ВООЗ: епідеміологічний нагляд за
хворобами та оцінка стану здоров’я населення; оперативні
функції захисту здоров’я (в області гігієни навколишнього
середовища, гігієни праці, безпеки продуктів харчування
та ін.); профілактика захворювань; укріплення здоров’я;
забезпечення компетентними кадрами для громадського
здоров’я та надання індивідуальної медичної допомоги;
основне стратегічне керівництво, фінансування та
гарантування якості в громадському здоров’ї; основна
комунікація в інтересах громадського здоров’я. Із числа
опитаних головних лікарів та їх заступників закладів
охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги
100% опитаних підтримує виконання системою
громадського здоров’я наступних основних оперативних
функцій: основна комунікація в інтересах громадського
здоров’я, а завідувачі відділеннями
відповідно
підтримали: оперативні функції захисту здоров’я (в
області гігієни навколишнього середовища, гігієни праці,

Завідувачі відділеннями

Головні лікарі
та їх заступники
закладів охорони здоров’я
спеціалізованої медичної
допомоги

Основні оперативні функції громадського здоров’я

Головні лікарі
та їх заступники
закладів охорони здоров’я
первинного рівня

Таблиця 2. Рівень підтримки організаторами охорони здоров’я
визначених ВООЗ основних оперативних функцій громадського здоров’я в Україні

абс.

%

абс.

%

абс.

%

89

100,0

62

95,4

58

92,1

88

98,8

63

96,2

60

95,2

88

98,8

63

96,2

60

95,2

89
89
89

100,0
100,0
100,0

62
63
63

96,2
96,2
96,2

63
63
61

100,0
100,0

89

100,0

62

95,4

60

95,2

89
89
87

100,0
100,0
97,7

64
65
64

98,5
100,0
98,5

61
63
60

96,8
100,0
95,2

безпеки продуктів харчування та ін.); профілактика
захворювань;
основна
комунікація
в
інтересах
громадського здоров’я. Інші оперативні функції
підтримали для виконання системою громадського
здоров’я в Україні більше 90% всіх опитаних організаторів
охорони здоров’я.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з
вивченням ефективності діяльності системи громадського
здоров’я в Україні.
Висновки
В ході соціологічного дослідження встановлено
високий рівень підтримки організаторами охорони
здоров’я необхідності розвитку в Україні системи
громадського здоров’я. Так, подальший розвиток системи
громадського здоров’я в Україні підтримало 87,6% із
числа опитаних головних лікарів та їх заступників закладів
охорони здоров’я первинного рівня, 75,4% головних
лікарів та їх заступників закладів охорони здоров’я
спеціалізованої медичної допомоги та 73,0% завідувачів
відділеннями. При цьому найвищій рівень підтримки
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отримали наступні основні оперативні функції
громадського
здоров’я,
які
встановлені
ВООЗ:
епідеміологічний нагляд за хворобами та оцінка стану
здоров’я населення; оперативні функції захисту здоров’я

(в області гігієни навколишнього середовища, гігієни
праці, безпеки продуктів харчування та ін.); профілактика
захворювань;
основна
комунікація
в
інтересах
громадського здоров’я.
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Мета: дослідити рівень оцінки організаторами охорони здоров’я потреби в розвитку системи громадського
здоров’я.
Матеріали та методи. Соціологічний, статистичний, структурно-логічного аналізу. Соціологічним
дослідженням охоплено 217 організаторів охорони здоров’я із них: 89 головних лікарів та їх заступників закладів
охорони здоров’я первинного рівня, 65 головних лікарів та їх заступників закладів охорони здоров’я спеціалізованої
медичної допомоги, 63 завідувачів відділеннями.
Результати. подальший розвиток системи громадського здоров’я в Україні підтримало 87,6% опитаних головних
лікарів та їх заступників закладів охорони здоров’я первинного рівня, 75,4% головних лікарів та їх заступників закладів
охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги та 73,0% завідувачів відділеннями. Найвищій рівень підтримки
отримали наступні основні оперативні функції громадського здоров’я: епідеміологічний нагляд за хворобами та оцінка
стану здоров’я населення; оперативні функції захисту здоров’я; профілактика захворювань; основна комунікація в
інтересах громадського здоров’я.
Висновки. В ході дослідження отримано високий рівень оцінка організаторами охорони здоров’я потреби в
розвитку системи громадського здоров’я.
Ключові слова: система громадського здоров’я, розвиток, організатори охорони здоров’я, підтримка, розвиток.
Goal of research: to study the level of assessment by healthcare organizers of the need for the development of the public
health system.
Materials and methods. Sociological, statistical methods and the method of structural-and-logical analysis was used in
the course of study. The sociological survey covers 217 healthcare organizers, including 89 chief doctors and their deputies of
primary healthcare institutions, 65 chief doctors and their deputies of specialized health care institutions, 63 heads of
departments.
Results. Further development of the public health system in Ukraine was supported by 87.6% of the surveyed chief
doctors and their deputies of primary healthcare institutions, 75.4% of chief doctors and their deputies of health care institutions
of specialized medical care and 73.0% of heads of departments. The highest level of support was received by the following main
operational functions of public health: epidemiological surveillance of diseases and assessment of the state of health of the
population; operational functions of health protection; disease prevention; basic communication in the interests of public health.
Conclusions. During the study, a high level of assessment by healthcare organizers of the need for the development of
the public health system was obtained.
Key words: public health system, development, healthcare organizers, support, development.
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