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ПРЕС-ВИПУСК
Самооцінка стану здоров’я населення
Дніпропетровської області у 2015 році
(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

У системі цінностей кожної людини особливе місце займає здоров'я.
За даними вибіркового опитування, проведеного органами державної
статистики у жовтні 2015р., частка домогосподарств, в яких хто-небудь
потребував медичної допомоги, придбання ліків чи медичного приладдя,
становила на Дніпропетровщині 99,4%, у цілому в Україні – 97,4%.
З опитаних мешканців області 88,9% повідомили, що зверталися за
медичною допомогою. Серед них 87,1% – відвідали поліклініку, 22,1% –
стоматолога у державній медичній установі, 14,3% – сімейного лікаря у
поліклініці, 5,3% – користувалися послугами приватного стоматолога, 2,7% –
послугами швидкої медичної допомоги, 2,3% – послугами платної медичної
установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога), 0,7% –
громадян звертались до послуг чи гомеопата, чи екстрасенса, чи знахаря.
Половина (50,8%) осіб, які зверталися до лікаря протягом останніх
12 місяців, пов’язують цей візит з хворобою або проблемою зі здоров’ям,
46,1% – з проходженням профілактичного огляду, 2,2% – необхідністю
поновлення рецептів, 0,7% – для отримання листа-довідки, документа,
сертифіката тощо та 0,2% – у зв’язку з нещасним випадком чи травмою.
Проблеми зі здоров’ям або хронічні захворювання мала майже третина
населення області. З них найбільша частка респондентів (43,5%) –
з гіпертонією, 26,3% – з серцевими захворюваннями, 13,7% – з артрозом,
артритом (у т.ч. ревматоїдним), 12,4% – з остеохондрозом, 6,8% – скаржаться
на виразку шлунку або 12-палої кишки, 6,5% – хронічний гепатит,
жовчокам’яну хворобу, холецистит, холангіт, цироз печінки, 6,3% – алергію (за
винятком алергічної астми), 5,3% – хронічний бронхіт, емфізему легенів,
4,1% – хворі на діабет, 3,9% – катаракту, 3,4% – страждають від мігрені або
частого головного болю, 2,9% – перенесли інсульт, 2,3% – мають хронічну

травму чи інші наслідки дії зовнішніх причин, 1,9% – зі злоякісними
пухлинами (включаючи лейкемію і лімфому).
На Дніпропетровщині оцінили стан свого здоров’я як добрий 54,3%
респондентів, задовільний – 37,2%, а на погане самопочуття вказали 8,5%
опитаних в області. В Україні найбільше громадян з добрим самопочуттям –
49,8%, задовільним – 40,5% та поганим – 9,7%.
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