Прес-випуск
04.04.2014 № 02/3-07/6250
До Всесвітнього дня здоров'я
Сьомого квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день здоров’я. У
далекому 1948р. була створена Всесвітня організація охорони здоров’я
(World Health Organization), членами якої, поступово, ставали різні країни
світу. На сьогодні це двісті країн, які зробили свій вибір на користь здоров’я
людей. Україна була однією із перших таких країн – ще в 1948р. відбулося
підписання відповідних угод, а після отримання незалежності у 1991р. вона
поновила свій договір. Починаючи з 1950р. щорічне проведення Всесвітнього
дня здоров’я стало доброю традицією. Його мета – допомогти людям
зрозуміти цінність свого здоров’я та необхідність його збереження,
незалежно від віку та місця проживання, статку та професії.
Рівень здоров’я населення країни значно впливає на процеси і
результати її економічного, соціального та культурного розвитку,
демографічну ситуацію і стан національної безпеки, а також є важливим
соціальним критерієм ступеня розвитку та добробуту суспільства.
Головним управлінням статистики у м.Києві в жовтні 2013р. проведено
вибіркове опитування членів домогосподарств, які брали участь в обстеженні
умов життя, щодо стану їх здоров’я.
Самооцінка стану здоров’я населенням м.Києва
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За результатами обстеження, серед киян, які мали хронічні (6 місяців і
більше)
захворювання
або
проблеми
зі здоров’ям,
найбільш
розповсюдженими залишаються гіпертонія та серцеві захворювання (34,4%
та 22,1% відповідно).
Далі розподіл осіб за основними класами хвороб виглядає таким
чином: артроз, артрит – 12,3%, хронічний бронхіт – 8,8%, виразка шлунку –
6,5%, діабет – 4,5%, алергія (за винятком алергічної астми) – 4,2%,
катаракта – 3,9%, астма неалергічна – 3,8%, мігрень або частий головний
біль – 3,3%, остеопороз – 3,1%, хронічна тривога або депресія – 2,7%,

інсульт – 2,3%, злоякісні пухлини – 1,4%, астма алергічна – 0,7%.
Значною мірою на стан здоров’я населення великих міст негативно
впливають забруднення навколишнього середовища, якість харчування і
питної води, техногенний фактор, ризик розповсюдження епідемій і т. ін.
За оцінкою киян, на стан їх здоров’я продовжують негативно впливати
наслідки Чорнобильської катастрофи.
Про "частковий" вплив на стан здоров’я наслідків аварії повідомило
85,3% респондентів, серед яких 0,3% повідомили, що отримують виплати,
встановлені Законом України про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про серйозні наслідки
катастрофи вказали 4,9% осіб, серед яких 8,5% отримують чорнобильські
виплати.
Впродовж 2013р. до закладів охорони здоров’я за медичною
допомогою зверталися 79,5% киян, у тому числі відвідали: поліклініки (крім
cтоматолога) – 91,8%, стоматолога у державній медичній станові – 12,7%,
приватного стоматолога – 7,2%. До швидкої медичної допомоги зверталися
4,1% населення.
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Включно з приватними медичними закладами.

Порівняно з 2012р. частка домогосподарств, в яких хто-небудь
потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя
особистого користування (окулярів, слухових апаратів та інше), у 2013р.
зменшилась на 5,0 в.п. і становила 93,3%.

Аптечні заклади м.Києва
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Найприємнішим в роботі медичних працівників є допомога в
народженні немовлят. У 2013р. кількість народжених склала 33,3 тис. малят
(на 0,6 тис. осіб менше ніж у минулому році).
Показники народжуваності дітей
жінками у віці 15 років і старші
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Розподіл домогосподарств, які повідомили,
що найбільшою цінністю для них є:
1. Здоров'я – 77,6%;
2. Сім'я – 18,1%;
3. Матеріальний добробут – 2,1%.
"Тисячі речей необхідні здоровому, і тільки одна хворому –
здоров’я". (І. Вільде)
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