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ПРЕС-ВИПУСК 
 

 
 

Самооцінка стану здоров’я населенням 
Дніпропетровської області у 2012 році 

 

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 
 

Добрий стан здоров’я людини є необхідною умовою 
високопродуктивної праці, активної участі у суспільному житті, можливості 
створювати міцну сім’ю та  народжувати здорових дітей. 

За даними вибіркового опитування, проведеного органами державної 
статистики у жовтні 2012р., частка домогосподарств, в яких хто-небудь 
потребував медичної допомоги, придбання ліків чи медичного приладдя, 
становила на Дніпропетровщині 98,6%, у цілому в Україні – 97,4%.  

З опитаних в області осіб 88,3% повідомили, що зверталися за медичною 
допомогою. Серед них 96,9% відвідали поліклініку, 14% – стоматолога у 
державній медичній установі, 5,8% користувалися  послугами приватного  
стоматолога, 4% –  послугами швидкої допомоги, 2% – послугами платної 
медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога), 
1,3% – сімейного лікаря у поліклініці, 0,5% громадян звертались до послуг 
екстрасенса чи знахаря. 

Більше половини осіб, які зверталися до лікаря протягом останніх  
12 місяців, пов’язують цей візит з необхідністю проходження профілактичного 
огляду, 44,5% – з хворобою або проблемою зі здоров’ям, 1,8% – необхідністю 
поновлення рецептів, 0,8% – нещасним випадком чи травмою, 0,6% – для 
отримання листа-довідки, документа, сертифіката тощо. 

Не змогли придбати необхідні медикаменти у повному обсязі 111,8 тис. 
домогосподарств області. З них для 97,2% причиною цього була висока вартість 
ліків, 2,8% – відсутність їх у продажу. 

Відвідати лікаря не змогли 51,6 тис. домогосподарств 
Дніпропетровщини, у т.ч. 74,5% з причини занадто високої вартості  
послуг, 15,2% – через занадто довгу чергу, 10,3% – через відсутність медичного 
спеціаліста потрібного профілю.  

Серед 45,1 тис. домогосподарств області, члени яких не могли провести 
медичні обстеження, 79,2% пояснюють це високою вартістю послуг,  



18,4% – відсутністю медичного спеціаліста потрібного профілю, 2,4% – занадто 
довгою чергою. 

Проблеми зі здоров’ям або хронічні захворювання має майже третина 
населення області. З них найбільша частка (42,2%) припадає на респондентів з 
гіпертонією, 33,6% скаржиться на серцеві захворювання, 15% – на артроз чи 
артрит, 6,4% – на алергію (за винятком алергічної астми), 5,7% – на мігрень або 
частий головний біль, 5,4% – на виразку шлунку або 12-палої кишки. 

Частка осіб, які внаслідок перенесених захворювань втратили 
повсякденну працездатність, серед мешканців області значно нижча (5,4%), ніж 
в Україні в цілому (13,8%). Одночасно 4,9% респондентів повідомили про 
втрату життєвої активності, тобто можливості займатися фізичною  
працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя  
(в Україні – 31,2%).  

Оцінили стан свого здоров’я на Дніпропетровщині як добрий 46,4% 
респондентів, задовільний – 45,8%, а на погане самопочуття вказали 7,8% 
опитаних в області. В Україні найбільше громадян з добрим самопочуттям – 
48,6%, задовільним – 42% та поганим – 9,4%. 
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