
днією з найгостріших медико-соціаль-
них проблем в Україні є стан здоров’я
дітей та підлітків. Незадовільний стан
здоров’я у дитячому віці призводить
до порушень здоров’я у підлітків та
протягом життя людини, що негативно
впливає на рівень соціально-еконо-
мічного розвитку країни. Сучасна
медико-демографічна ситуація харак-
теризується зростанням рівнів захво-
рюваності, поширеності захворювань
та інвалідності дитячого населення і
набуває надзвичайно важливого
загальнодержавного значення [1-3].
Найвагомішими критеріями, що
характеризують стан здоров’я дітей
разом з фізичним та нервово-психіч-
ним розвитком, є захворюваність і
поширеність захворювань [4, 5].

Мета роботи – вивчення стану здо-
ров’я дітей та підлітків Львівської
області за аналізом динаміки основ-
них його показників.

Матеріали та методи. Для аналізу
стану здоров’я використано дані

(показники поширеності захворювань
та захворюваності на 1000 осіб)
щорічних звітів показників стану здо-
ров’я населення та діяльності установ
охорони здоров’я Львівської області
за 2009-2013 роки. Оцінці підлягали
дві групи населення: діти віком 0-14
років та підлітки 15-17 років.

Результати досліджень. У
Львівській області станом на
01.01.2014 р. чисельність дітей 0-14
років становила 395,6 тис., підлітків
15-17-річних –  87,5 тис. При аналізі
показників здоров’я дітей 0-14 років
виявлено, що у структурі поширено-
сті захворювань значно переважали
хвороби органів дихання (59%),
ендокринної системи (6%), органів
травлення (5%) (рис. 1). Натомість у
структурі захворюваності хвороби
органів дихання реєструвалися часті-
ше – 72%, а хвороби шкіри, органів
травлення, вуха отримали лише по
4% (рис. 2). У структурі поширеності
захворювань серед підлітків 15-17
років хвороби органів дихання стано-
вили лише 40%. Більшу частку, ніж у
дітей 0-14 р. мали хвороби ендокрин-
ної системи (12%), хвороби кістково-
м’язової системи (8%), органів трав-
лення (7%) (рис. 3). Структуру захво-
рюваності підлітків формували хво-
роби органів дихання (58%), шкіри
(7%), кістково-м’язової системи (5%)
(рис. 4). Отже, у структурі поширено-
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Завада М.И.
Цель работы: изучение состояния здоровья
детей и подростков Львовской области по ана-
лизу динамики основных его показателей.
Материалы и методы. Проанализированы
показатели распространенности заболеваний и
заболеваемости детей 0-14 лет и подростков
15-17 лет, полученные из ежегодных отчетов
показателей состояния здоровья населения и
деятельности учреждений здравохранения
Львовской области за 2009-2013 годы. 
Основные результаты. В структуре распростра-
ненности и заболеваемости среди детей и подро-
стков Львовской области первое место занимали
болезни органов дыхания. У подростков чаще, чем
у младших детей регистрировались болезни эндо-
кринной и костно-мышечной систем. Динамика
общей распространенности и заболеваемости у
детей осталась относительно постоянной, у них
также отмечен рост болезней нервной системы и
новообразований более чем на 20%. У подростков
установлено увеличение общей распространенно-
сти заболеваний на 18%, заболеваемости – на
13%, а также рост практически всех групп заболе-
ваний, особенно расстройств психики и поведе-
ния, новообразований. Полученные результаты
свидетельствуют, что за последние годы состоя-
ние здоровья детей, особенно подростков, во
Львовской области значительно ухудшилось.
Ключевые слова: дети, подростки, 
здоровье, заболеваемость, 
распространенность заболеваний.

ESTIMATION OF THE HEALTH STATE OF CHILDREN
AND ADOLESCENT OF THE LVIV REGION
Zavada M.I.

Objective. We studied children’s and adolescent’s
health state by the dynamics of the analysis of its
main indicators in the Lviv region. 
Materials and methods. We analyzed the indica-
tors of the prevalence of diseases and morbidity of
the children of 0-14 years of age and the adoles-
cents of 15-17 years of age. These indicators were
got from the annual reports of the indicators of
health state and activities of public health institu-
tions in the Lviv region for 2009-2013.
Results. Respiratory diseases ranked the first in
the structure of the prevalence of diseases and
morbidity among the children and the adolescents
in the Lviv region. Diseases of endocrine and mus-
culoskeletal systems were registered more often in
the adolescents than in the children.The dynamics
of general prevalence and morbidity in the children
remained relatively constant, and a growth of the
diseases of nervous system and neoplasm by more
than 20% was registered. An increase of general
prevalence of diseases by 18%, morbidity – by
13%, and a growth of all groups of diseases practi-
cally, especially mental and behavioral disorders,
neoplasm were determined in adolescents. The
results indicate that last years the health of chil-
dren, especially of adolescents, deteriorated 
significantly in the Lviv region. 

Keywords: children, adolescents, health, 
morbidity, prevalence of diseases.
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сті та захворюваності серед
дітей та підлітків значно пере-
важали хвороби органів дихан-
ня. Натомість у підлітків часті-
ше, ніж у дітей 0-14 р. реєстру-
валися хвороби ендокринної та
кістково-м’язової систем, що,
можливо, зумовлене анатомо-
фізіологічними особливостями
та перебудовою організму у
пубертатному віці.

При порівняльній оцінці
показників стану здоров’я дітей
та підлітків 0-17 років Львівської
області та загалом по Україні [2]
за 2009-2013 роки встановле-
но, що поширеність захворю-
вань в області була нижчою, ніж
по Україні, натомість захворю-
ваність в області за 2012-2013
роки виявилася вищою (1409,9
порівняно з 1385,0 у 2013 р.;
1395,9 порівняно з 1380,5 у
2012 р.). Встановлено, що
динаміка загальної поширено-
сті та захворюваності дітей 0-14
років в області залишилася від-
носно сталою (табл. 1 і 2). Проте
зросли поширеність на 26% і
захворюваність на 25% ново-
утворень, хвороб нервової
системи – на 24% та на 29% від-
повідно. Водночас спостеріга-
лася позитивна динаміка дея-
ких груп захворювань: знизили-
ся поширеність і захворюва-
ність окремих станів перина-
тального періоду на 36%, захво-
рюваність на хвороби крови та
кровотворних органів – на 26%,
хвороб ендокринної системи –
на 17,5% (табл. 2).

Суттєве погіршення показни-
ків здоров’я протягом 5 років
спостерігалося серед підлітків.
У них виявлено зростання
загальної поширеності захво-
рювань на 18% та захворюва-
ності на 13% (табл. 3 і 4). Крім
того, у підлітків спостерігалося
значне зростання поширеності
практично усіх груп захворю-
вань, а саме: розладів психіки і
поведінки (на 52%), новоутво-
рень (на 42%), вроджених ано-
малій (на 35%), інфекційних і

Кл а си і окремі групи 
зах ворюва нь

Ро ки
%

2009 2010 2011 2012 2013

Заг ал ом 1935,2 1946,8 1932,5 1907,6 1901,7 R1,7

Інф екційні та пара зит арні хв оро би 42,3 43,1 47,1 44,0 42,3 0

Нов оу т ворен ня 6,0 6,4 7,1 7,9 8,1 25,9

ХRби кро ви, кро в о т ворн их органів 49,2 48,8 50,5 49,2 47,4 R3,7

Хв оро би ен до крин ної си ст еми 129,7 130,4 120,9 116,4 111,1 R14,3

Ро зла ди пс ихіки і пов едінки 34,4 35,1 35,2 34,9 35,3 2,6

Хв оро би нерво вої си ст еми 31,0 34,3 36,5 35,4 38,4 23,9

ХRби ока та прид ат к ов о го 
ап арату 83,8 85,5 85,8 83,8 80,3 R4,2

ХRби вуха та со ск ов. відро стка 52,7 57,4 57,8 60,0 57,9 9,9

Хв оро би си ст еми кро во обігу 14,9 15,2 16,3 15,9 15,5 4,0

Хв оро би органів ди ха н ня 1147,9 1140,1 1126,0 1114,5 1118,2 R2,6

Хв оро би органів трав л ен ня 102,8 104,6 103,3 101,3 95,3 R7,3

ХRби шкіри і підшкірної клітк ов. 73,9 74,3 75,3 75,2 79,5 7,6

ХRби кістк овоRм'язо вої си ст еми 61,5 64,8 63,0 63,8 65,3 6,2

ХRби сечост ат евої си ст еми 46,3 48,3 48,4 47,0 48,0 3,7

Окремі ст ани перин ат ал. періоду 9,7 7,4 6,3 6,2 6,2 R36,1

Вро дж ені ан о малії 21,5 21,9 22,4 22,4 23,2 7,9

Трав ми та отруєн ня 27,4 29,2 30,7 29,6 29,5 7,7

Та бл и ця 2
Ди н аміка зах ворюва н о сті у дітей 0L14 років (на 1000)

Рис ун ок 1
Струк тура пош ирен о сті зах ворюва нь у дітей

0L14 років

Рис ун ок 2
Струк тура зах ворюва н о сті 

у дітей 0L14 років

Та бл и ця 1
Ди н аміка пош ирен о сті зах ворюва нь у дітей 0L14 років (на 1000)

Кл а си і окремі групи 
зах ворюва нь

Ро ки
%

2009 2010 2011 2012 2013

Заг ал ом 1475,6 1490,1 1484,4 1464,2 1469,0 R0,4

Інф екційні та пара зит арні хв оро би 38,7 40,6 44,4 41,4 39,2 1,3

Нов оу т ворен ня 2,4 2,5 2,8 3,2 3,0 25

ХRби кро ви, кро в о т ворн их органів 18,2 19,2 16,8 13,8 13,4 R26,4

Хв оро би ен до крин ної си ст еми 16,6 17,1 14,9 14,0 13,7 R17,5

Ро зла ди пс ихіки і пов едінки 6,7 6,9 6,7 7,0 7,0 4,5

Хв оро би нерво вої си ст еми 11,7 13,7 14,9 14,1 15,1 29,1

ХRби ока та прид ат к ов о го ап арату 47,3 47,9 48,1 49,6 48,3 2,1

ХRби вуха та со ск ов. відро стка 48,8 53,5 53,7 56,3 54,0 10,7

Хв оро би си ст еми кро во обігу 4,3 4,6 4,2 3,6 4,0 7,0

Хв оро би органів ди ха н ня 1077,6 1074,7 1067,1 1054,4 1059,0 R1,7

Хв оро би органів трав л ен ня 54,0 56,4 56,0 54,9 54,2 R0,4

ХRби шкіри і підшкірної клітк ов. 59,1 59,1 61,3 60,7 64,8 9,6

ХRби кістк овоRм'язо вої си ст еми 21,8 25,3 24,0 23,9 25,7 17,9

ХRби сечост ат евої си ст еми 27,2 29,1 29,0 27,9 28,4 4,4

Окремі ст ани перин ат ал. періоду 9,7 7,4 6,3 6,2 6,2 R36,1

Вро дж ені ан о малії 4,8 4,7 4,6 4,4 4,6 R4,2

Трав ми та отруєн ня 26,6 28,2 29,6 28,6 28,5 7,1
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паразитарних хвороб (на 33%),
хвороб шкіри і підшкірної кліт-
ковини, систем кровообігу та
нервової (на 29%), хвороб вуха
та соскового відростка (на
27%), хвороб сечостатевої
системи (на 25%), хвороб
крови і кровотворних органів
(на 21%) та інших груп захво-
рювань (на 10-20%) (табл. 3).
Також у підлітків виявлено зро-
стання захворюваності більшо-
сті груп захворювань: інфекцій-
них і паразитарних хвороб (на
46%), хвороб кістково-м’язової
системи (на 36%), вуха та
соскового відростка (на 33%),
сечостатевої системи (на 32%),
шкіри і підшкірної клітковини
(на 31%), системи кровообігу
(на 30%), новоутворень (на
29%). Водночас у підлітків спо-
стерігалося незначне зниження
захворюваності хвороб крови
та кровотворних органів (на
10%), ендокринної системи (на
11%) (табл. 4). Таким чином,
виявлено суттєве зростання
поширеності та захворюваності
новоутворень у дітей та підліт-
ків, хвороб нервової системи у
дітей 0-14 років. Натомість у
підлітків спостерігалося зро-
стання практично усіх груп
захворювань, особливо збіль-
шилася поширеність розладів
психіки і поведінки. Отримані
результати свідчать про погір-
шення стану здоров’я дітей,
особливо підлітків Львівської
області протягом останніх
років.

Висновки
1. Проведений аналіз пока-

зав, що провідне місце у струк-
турі захворюваності та пошире-
ності серед дітей та підлітків
Львівської області посідають
хвороби органів дихання.

2. Загальна захворюваність
дітей та підлітків 0-17 років у
Львівській області за 2012-2013
роки виявилася вищою, ніж по
Україні загалом.

3. Встановлено зростання
поширеності та захворюваності
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Кл а си і окремі групи 
зах ворюва нь

Ро ки
%

2009 2010 2011 2012 2013

Заг ал ом 1572,1 1656,1 1704,3 1766,4 1836,3 16,8

Інф екційні та пара зит арні хв оро би 26,1 26,5 32,3 34,3 34,9 33,7

Нов оу т ворен ня 11,5 12,9 12,8 14,7 16,3 41,7

ХRби кро ви, кро в о т ворн их орг. 19,6 22,3 22,3 22,9 23,8 21,4

Хв оро би ен до крин ної си ст еми 187,7 199,8 205,2 206,0 219,8 17,1

Ро зла ди пс ихіки і пов едінки 18,5 20,0 22,7 26,4 28,2 52,4

Хв оро би нерво вої си ст еми 52,6 58,5 59,6 63,6 67,7 28,7

ХRби ока та прид атк. ап арату 95,2 104,1 113,9 115,4 114,1 19,9

ХRби вуха та со ск ов. відро стка 38,3 40,5 39,8 47,4 48,7 27,2

Хв оро би си ст еми кро во обігу 29,7 31,7 33,4 35,7 38,3 29,0

Хв оро би органів ди ха н ня 663,8 676,6 690,8 709,7 729,8 9,9

Хв оро би органів трав л ен ня 111,9 114,6 115,6 120,9 127,5 13,9

ХRби шкіри і підшкірної клітк ов и ни 69,0 72,1 81,5 81,9 89,2 29,3

ХRби кістк овоRм'язо вої си ст еми 122,5 134,4 133,1 138,3 145,3 18,6

ХRби сечост ат евої си ст еми 73,3 86,9 82,4 91,7 91,9 25,4

Ус кл ад н ен ня вагітн о сті, пол огів 3,3 3,1 2,5 2,5 2,5 R24,2

Вро дж ені ан о малії 12,6 14,0 15,3 16,0 17,0 34,9

Трав ми та отруєн ня 36,5 38,2 40,8 39,0 41,4 13,4

Та бл и ця 3
Ди н аміка зах ворюва нь у підлітків 15L17 років (на 1000)

Рис ун ок 3
Струк тура пош ирен о сті зах ворюва нь 

у підлітків 15L17 років

Рис ун ок 4
Струк тура зах ворюва н о сті у підлітків 

15L17 років

Та бл и ця 4
Ди н аміка зах ворюва н о сті у підлітків 15L17 років (на 1000)

Кл а си і окремі групи 
зах ворюва нь

Ро ки
%

2009 2010 2011 2012 2013

Заг ал ом 1004,8 1058,0 1074,3 1101,4 1136,5 13,1

Інф екційні та пара зит арні хв ор. 22,3 24,6 30,2 30,6 32,5 45,7

Нов оу т ворен ня 6,2 7,1 6,7 7,1 8,6 27,6

ХRби кро ви, кро в о т ворн их орг. 8,7 8,8 7,3 7,4 7,8 R10,3

Хв оро би ен до крин ної си ст еми 35,7 35,9 30,1 29,2 31,8 R10,9

Ро зла ди пс ихіки і пов едінки 3,1 3,4 2,9 2,9 3,4 9,7

Хв оро би нерво вої си ст еми 18,0 20,9 21,4 20,5 19,1 6,1

ХRби ока та прид атк. ап арату 39,9 45,5 48,7 48,0 44,8 12,3

ХRби вуха та со ск ов. відро стка 32,6 34,9 34,3 41,9 43,2 32,5

Хв оро би си ст еми кро во обігу 8,7 11,0 10,9 10,6 11,3 29,9

Хв оро би органів ди ха н ня 606,5 613,7 621,3 641,1 658,3 8,5

Хв оро би органів трав л ен ня 45,2 46,3 46,9 49,9 49,3 9,1

ХRби шкіри і підшкірної клітк ов и ни 60,6 64,2 72,4 70,4 79,2 30,7

ХRби кістк овоRм'язо вої си ст еми 39,9 51,2 51,2 50,1 54,2 35,8

ХRби сечост ат евої си ст еми 37,9 48,9 46,3 51,1 50,0 31,9

Ус кл ад н ен ня вагітн о сті, пол огів 2,9 2,8 2,2 2,2 2,0 R31,0

Вро дж ені ан о малії 1,8 2,2 2,6 1,8 1,6 R11,1

Трав ми та отруєн ня 34,7 36,4 38,9 36,6 39,2 13,0
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на новоутворення і серед дітей 0-
14 р., і серед підлітків 15-17 років.

4. Виявлено значне погіршен-
ня стану здоров’я підлітків 15-
17 років протягом останніх 5
років за рахунок зростання
практично усіх груп захворю-
вань, особливо розладів психі-
ки і поведінки.

5. Постійний моніторинг по -
каз ників здоров’я дітей та під-
літків необхідний для виявлен-
ня особливостей стану здо-
ров’я та проведення своєчас-
них заходів зі збереження та
зміцнення їхнього здоров’я.
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абезпечення здоров’я пра-
цюючого населення – найваж-
ливіша функція держави, основа
соціальної політики, яка на
практиці реалізується шляхом
створення безпечних умов праці
та здорових умов побуту.

Сучасна соціально-економіч-
на ситуація в Україні поки ще не
спроможна забезпечити без-
печні умови праці та підвищення
продуктивності праці [1-3].

Загальновідомий несприятли-
вий вплив шкідливих виробни-
чих чинників металургійного
виробництва на здоров’я пра-
цівників. Виробничі шкідливості
призводять до розвитку не лише
професійних захворювань, але й
впливають на перебіг загальних
захворювань [1-4].

ОРЄХО ВА О.В.
Українс ьк ий нау к овоR

дослідн ий інсти тут 
про м и сл о вої мед и ци ни

УДК 613.62+662+669+614.1

Ключові сло ва: гірничоL
мет ал ургійн ий ко м п л екс,

періодичні медичні огл я ди,
перви н на зах ворюваність.

Ç

THE IN CI DENCE OF WORK ERS OF THE MIN ING IN DUS TRY
ON THE RE SULTS OF PE RI OD IC MED I CAL EX AM I NA TIONS

Ore ho va O.V.

ЗАХ ВОРЮВАНІСТЬ ПРАЦІВН ИКІВ ГІРНИЧО�
МЕТ АЛ УРГІЙНОЇ ГА Л УЗІ ЗА РЕ ЗУЛ Ь ТА ТА МИ

ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

№ 2  2016   EN VI RON MENT & HEALTH   62
© Орєхо ва О.В.    СТ АТ ТЯ, 2016.

ЗАБ О ЛЕ ВА ЕМ ОС ТЬ РАБ О ТН ИК ОВ ГОРНО�МЕТ АЛ Л УРГИ ЧЕСК О ГО
КО М П Л ЕК СА ПО РЕ ЗУЛ Ь ТА ТАМ ПЕРИО ДИ ЧЕС КИХ 
МЕД И ЦИ НС КИХ ОСМ ОТРОВ
Орех о ва О.В.
Цель. Изу чить уро ве нь и струк туру общ их заб о ле ва н ий, вп ервые
вы я вл я ем ых у раб о тн ик ов горно�мет ал л урги ческ о го ко м п л ек са. 
Мат ери алы и мет о ды ис сл ед о ва н ия. Первич ная ди аг н о сти ка
общ их заб о ле ва н ий изу чал ась при ан ал и зе зак лю чит ел ьн ых ак тов
перио ди чес ких мед и ци нс ких осм отров. 
Ре зул ь та ты. Ко м п л екс неб л аг о прия тн ых про и зв о д ст ве н н ых
фак торов у раб о тн ик ов горно�мет ал л урги ческ о го ко м п л ек са
прив о дит к зна чит ел ьн о му напряж ен ию сердеч но�со су дис той,
нервно�мы шеч ной и нервн ой си ст ем. Си ст ем ати ческ ое
напряжен ие осн ов н ых си ст ем орга н и зма прив о дит к исто щ ен ию
ко м пе нс ат орно�при сп ос о би т ел ьн ых мех ан и зм ов, что яв ля е тся
осн ов ой ро ста уро вня вп ервые вы я вл ен н ой общ ей пат ол о гии и
пов ы ше н ия про и зв о д ст ве н но об у сло вл ен н ой заб о ле ва ем о сти.
Изу чен ие первич ной заб о ле ва ем о сти по ре зул ь та там 
перио ди чес ких мед и ци нс ких осм отров по ка зало, что 
дл и т ел ьн ое во зде й ст вие ко м п л ек са осн ов н ых неб л аг о прия тн ых
фак торов про и зв о д ст ве н н ой среды ра злич ной ин т енс ив н о сти
вл ия ет на ув ели чен ие в 2,5�2,9 ра за первич ной заб о ле ва ем о сти
по срав н ен ию с ко нтрол ьн ой груп п ой. 
Первое ме сто в струк туре вп ервые вы я вл ен н ых общ их заб о ле ва н ий
зан им ают бо л е зни си ст емы кро во обращ ен ия. У раб о тн ик ов, 
зан я тых под зем н ой до бы чей жел е зн ой ру ды, зна чит ел ьн ое ме сто
зан им ают и хро ни чес кие бо л е зни ниж н их ды ха т ел ьн ых пу т ей, что
напря мую зав и сит от усло вий их труда. У раб о тн ик ов, зан я тых 
от кры той до бы чей жел е зн ой ру ды, прео бл ад ают со ма т отро фн ые
ве ге та ти вн ые ди сфу н к ции и ве ге т ос енс орн ые по ли н ейро па тии
верхн их ко неч но стей, что так же об у сло вл ено ос о бе н н ос тя ми
усло вий их труда. Первич ная заб о ле ва ем ос ть раб о тн ик ов мет ал -
л урги ческ о го про и зв о д ст ва дос то верно ниже, чем у раб о тн ик ов,
зан я тых под зем н ой и от кры той до бы чей жел е зн ой ру ды. 

Клю чев ые сло ва: горно?мет ал л урги чес кий ко м п л екс, 
перио ди чес кие мед и ци нс кие осм отры, первич ная 
заб о ле ва ем ос ть.
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