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иклики, перед якими опинилася
охорона здоров'я, сильно змі
нилися з часів набуття Україною
незалежності. Як і у багатьох ін
ших країнах, здоров'я українців
перебуває під впливом таких
потужних факторів, як старіння
населення, швидка урбанізація
та глобальне поширення нездо
рового способу життя. Україна
суттєво відстає від своїх євро
пейських сусідів за такими по
казниками, як тривалість життя
та смертність. Основними пе
редумовами високого рівня
смертності є такі фактори ризи
ку: паління, зайва вага, брак фі
зичного навантаження та над
мірне вживання алкоголю, а та
кож невирішені проблеми по
ширення інфекційних захворю
вань і високого рівня травма
тизму, вплив небезпечних фак
торів довкілля [9].
Метою роботи є вивчення
основних європейських прин
ципів профілактики та бороть
би з неінфекційними захворю
ваннями (НІЗ) та мінімізації

ВНЕДРЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ
УКРАИНЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАТЕГИЙ
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ
С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии
им. А.Н. Марзеева НАМНУ", г. Киев
Цель работы: изучение основных европейских
принципов профилактики, борьбы
с неинфекционными заболеваниями (НИЗ)
и минимизации влияния факторов риска
на здоровье населения, определение
экологических и социальных детерминант,
непосредственно связанных с возникновением
болезней и состоянием здоровья, анализ
рекомендаций ВОЗ, определение основных
требований при формировании и реализации
государственной политики в системе
общественного здоровья.
Материалы и методы. Источниками научной
информации стали законодательные документы
и научно?методические материалы ВОЗ, а также
государственные акты и основные документы в
области общественного здравоохранения Украины,
в частности, по профилактике НИЗ и минимизации
воздействия опасных факторов риска.
Результаты. Широкая распространенность
хронических неинфекционных заболеваний
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впливу основних факторів ри
зику на здоров'я населення,
визначення екологічних та со
ціальних детермінант, які без
посередньо пов'язані з ви
никненням хвороб та станом
здоров'я, аналіз рекомендацій
ВООЗ, визначення основних
вимог при формуванні та реалі
зації державної політики у си
стемі громадського здоров'я.
Матеріали та методи. Дже
релами наукової інформації
стали законодавчі документи і
науковометодичні матеріали
ВООЗ, а також державні акти та
основні документи у галузі охо
рони громадського здоров'я
України, зокрема, з профілак
тики НІЗ та мінімізації впливу
небезпечних факторів ризику.
Результати. Друге десяти
ліття ХХІ століття проходить під
знаком зростаючої уваги сві
тової громадськості та міжна
родних організацій до пробле
ми неінфекційних захворю
вань, їх профілактики та бо
ротьби з ними.

во всем мире и в Украине является серьезным
вызовом общественному здоровью.
Международный опыт убедительно
свидетельствует, что исходной точкой для
действий в области здравоохранения должно
стать признание необходимости использования
комплексного подхода к вопросам здоровья
населения, воплощенного во всестороннюю
национальную стратегию, направленную
на решение наиболее важных приоритетных
задач, с четким указанием дальнейших
направлений для деятельности
и предполагаемого вклада со стороны различных
сфер общества и секторов экономики.
Международные наработки, анализ выполнения
и опыт реализации Межотраслевой комплексной
программы "Здоровье нации" на 2002?2011 годы
в Украине являются основой межсекторального
подхода в разработке стратегических проектов
профилактической медицины с привлечением
представителей государственных
и негосударственных структур (министерств,
ведомств, агентств, неправительственных
и профессиональных организаций).
Ключевые слова: охрана окружающей среды
и здоровья, экологические и социальные
детерминанты здоровья, общественное
здоровье, профилактика НИЗ, Европейская
стратегия, государственная политика,
международный опыт.
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Неінфекційні захворювання
(насамперед серцевосудинні,
рак, хронічні захворювання ле
гень і діабет) в усьому світі є
основними причинами смерт
ності та непрацездатності [1].
Ще 1998 року Всесвітня асам
блея охорони здоров'я, яка є
найвищим органом Всесвіт
ньої організації охорони здо
ров'я, визнала загрозу, що
представляють НІЗ, і заявила,
що відтепер попередження НІЗ
і боротьба з ними стає пріори
тетним завданням [1]. Для ви
рішення проблеми НІЗ у світо
вому масштабі було розпочато
роботу з підготовки основних
документів з боротьби з неін
фекційними хворобами та
зменшенню впливу основних
факторів ризику.
Враховуючи
актуальність
проблематики, що обговорю
валася на високому міжнарод
ному рівні, ми вважали за до
цільне проаналізувати деякі
найважливіші стратегічні доку
менти з питань профілактики
та боротьби з НІЗ, прийнятими
на глобальному, регіональному
та національному рівнях.
Україна у складі 189 країн сві
ту 2000 року підписала Декла
рацію тисячоліття Організації
Об'єднаних Націй (ООН), що
декларує боротьбу з бідністю і
розвиток людини як основу для
досягнення стійкого соціально
го та економічного розвитку, а
також зобов'язання розробити
довгострокову політику, спря
мовану на вирішення проблем,
пов'язаних з навколишнім се
редовищем і здоров'ям [12].
Цього ж року Всесвітньою
асамблеєю охорони здоров'я
ВООЗ був прийнятий основний
стратегічний документ "Гло
бальна стратегія з профілакти
ки НІЗ та боротьби з ними",
який передбачає вплив на всі
вікові групи; залучення гро
мадськості та кожної людини;
стратегії, засновані на доказах;
всеохоплююче покриття ви
трат на медичні цілі; запобіган
ня конфлікту інтересів; гаран
тування прав людини; забезпе
чення рівного доступу до ме
дичних та профілактичних по
слуг; національні заходи та ме
дичну співпрацю; міжсекто
ральну взаємодію [5].
На регіональному рівні ухва
люються не менш значущі доку
менти з боротьби з НІЗ. Євро
пейське регіональне бюро
ВООЗ з 2002 року приймає низ
ку важливих документів з про

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
філактики та боротьби з неін
фекційними захворюваннями,
враховуючи конкретні умови
Європейського регіону. Най
важливіший документ, який у
вересні 2011 року був прийня
тий у Баку (Азербайджан) в яко
сті резолюції "План дій з реалі
зації Європейської стратегії
профілактики та боротьби з не
інфекційними захворюваннями
на 20122016 роки", дає реко
мендації з конкретних науково
обґрунтованих дій у сфері про
філактики та боротьби з НІЗ [6].
Спираючись на досвід реа
лізації попередніх стратегій, зо
крема "Здоров'я для всіх",
ВООЗ 2012 року розробила но
ву європейську стратегію з охо
рони здоров'я "Основи політики
та стратегія Здоров'я2020". Це
основа європейської політики і
стратегії громадського здо
ров'я XXI століття, схвалена 53
європейськими державами
членами ВООЗ. Така політика,
побудована на ціннісній та нау
ково обґрунтованій базі, спря
мована на покращання здо
ров'я усіх людей і зниження не
рівності за конкретними цільо
вими показниками, підвищення
якості керівництва і зміцнення
покращеного управління у галу
зі охорони здоров'я, а також на
вирішення основних нагальних
проблем здоров'я. Вирішення
проблем, пов'язаних з довкіл
лям і здоров'ям, є одним із
стратегічних напрямків загаль
ної політики, що робить внесок
в Європейський процес "Дов
кілля і здоров'я" на стратегічно
му рівні, а також виступає осно
вою в об'єднанні різних секторів
і зацікавлених сторін. Концепту
альне бачення політики "Здо
ров'я2020" полягає у тому, щоб
надати можливість усім жите
лям Європейського регіону
ВООЗ повністю реалізувати свій
потенціал і сприяти забезпе
ченню високого рівня благопо
луччя окремих людей і суспіль
ства загалом. У концепції стало
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го розвитку для сталих спільнот
встановлюються зв'язки між по
ліпшенням у галузі здоров'я,
економіки та довкілля. Здорові
люди мають більше можливо
стей вчитися, заробляти і при
вносити щось нове у життя сво
го суспільства. А однією з го
ловних передумов міцного здо
ров'я є здорове довкілля. У
європейській політиці "Здо
ров'я2020" також зазначаєть
ся, що екологічні детермінанти
здоров'я не менш важливі для
формування, підтримки та від
новлення доброго здоров'я, а
створення життєздатних спіль
нот і сприятливого довкілля є
основним пріоритетом діяльно
сті в Європейському регіоні
ВООЗ [2, 4].
Після 2010 року з'явилися но
ві важливі фактичні дані, що до
водять зв'язок між атмосфер
ним забрудненням, ендокрин
ними руйнівниками, ртуттю,
зміною клімату і низкою хво
роб, зокрема основними неін
фекційними захворюваннями
(раком, серцевосудинними та
респіраторними захворюван
нями). Загалом це вказує на
найтісніший зв'язок екологіч
них загроз зі здоров'ям порів
няно з більш ранніми уявлення
ми і розумінням цієї проблеми,
а також на потенційну можли
вість забезпечити значну еко
номію ресурсів шляхом зни
ження шкідливого впливу фак
торів довкілля на здоров'я [2].
Так, на кінець ХХ та початок
ХХІ століть в Європейському
регіоні ВООЗ зафіксовано най
вищий рівень неінфекційних
хвороб. За підрахунками ВООЗ,
основні неінфекційні захворю
вання (діабет, серцевосудинні
захворювання, рак, хронічні
респіраторні хвороби і психічні
розлади) є причиною 86% ви
падків смерті та складають
77% усього тягаря хвороб у ре
гіоні. Психічні розлади є дру
гим найсерйознішим чинни
ком, що обтяжує хвороби і є го
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THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY
ON THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND
OF HEALTH OF UKRAINE EUROPEAN STRATEGIES
REGARDING THE PREVENTION AND CONTROL
OF NONCOMMUNICABLE DISEASES
Koblyanska A.V., Sklyarenko K.A.
State institution A. N. Marzeiev Institute for Hygiene
and Medical Ecology NAMS of Ukraine, Kiev
Study Objective. To study the fundamental
European principles of NCD prevention, and
minimize the impact of risk factors on population
health, identify the environmental and social
determinants that are directly related to
the emergence of diseases and health conditions.
Materials and methods. The sources of scientific
information became legal documents, scientific
and educational materials, WHO, as well as govern?
ment regulations and key documents in the field of
Public Health of Ukraine, in particular for the pre?
vention of NCDs and to minimize the risk of expo?
sure to hazardous factors.
Results. The high prevalence of chronic non?com?
municable diseases such as around the world, and
in Ukraine, is a serious challenge to public health.
Analyzes some of the most important strategic doc?
uments of the European Union on prevention and

ловною причиною інвалідності.
Загальний тягар хвороб також
посилюється фізичним насиль
ством і травматизмом. Нині в
Європі чотири з п'яти європей
ців помирають через хронічні
неінфекційні хвороби. Це зумо
влено, крім усього іншого, ста
рінням населення, а також
такими соціальними детермі
нантами, як погане харчування,
куріння, вживання алкоголю і
сидячий спосіб життя. Усі ці
фактори давно вважаються
першопричинами смертності.
Проте нині з'явилися вагомі
докази зв'язку проблем здо
ров'я (таких як цукровий діабет
2го типу, серцевосудинні,
респіраторні та онкологічні
захворювання) з забруднен
ням повітря, зміною клімату,
впливом хімічних і фізичних ре
човин. Стає очевидним, що
низка екологічних факторів
впливає на здоров'я людей
значно більшою мірою, ніж вва
жалося раніше. Завдяки доказу
цього зв'язку з'явилася потен
ційна можливість досягти знач
них успіхів у системі громадсь
кого здоров'я шляхом знижен
ня шкідливого впливу основних
факторів ризику на здоров'я
населення. Як показали до
слідження останніх років, еко
логічні детермінанти, багато з
яких можна змінити, безпосе
редньо пов'язані з виникнен
ням хвороб та зі станом здо
ров'я людини. Важливість бо
ротьби з неінфекційними за

control of non?communicable diseases (NCDs)
as adopted by the world health organization (WHO)
at all levels ? global, regional and national.
International experience strongly suggests that the
starting point for action in the field of health protec?
tion should be the distribution of actions across all
sectors of government and society, recognizing the
need for a comprehensive approach to the health
of the population, embodied in the comprehensive
national strategy aimed at addressing the most
important priorities, with a clear indication of the
future direction for the activities and the expected
contributions from the different sectors of society
and sectors of the economy. International experi?
ence, analysis of the performance and experience
of carrying out the comprehensive program "Health
of nation" for 2002?2011 in Ukraine is the basis for
a multi?sectoral approach for the development of
strategic projects of preventive medicine involving
representatives of both state and non?state struc?
tures (ministries, departments, agencies,
non?governmental and professional organizations).
Keywords: environment and health,
environmental and social determinants
of health, public health, NCD prevention,
European strategy, public policy, international
experience.

хворюваннями було також під
креслено 2011 року у політич
ній декларації наради високого
рівня Генеральної Асамблеї
ООН з профілактики неінфек
ційних захворювань та бороть
би з ними, в якій також визна
ється висока роль Пармської
декларації як однієї з актуаль
них регіональних ініціатив [2].
П'ята міністерська конферен
ція з довкілля та охорони здо
ров'я, на якій у березні 2010 ро
ку було прийнято Пармську
декларацію, закликає до дій,
спрямованих на вирішення
ключових проблем сучасності у
сфері довкілля і здоров'я, вклю
чаючи вплив кліматичних змін
на здоров'я і навколишнє сере
довище, а також вплив страте
гій протидії змін клімату; ризи
ки для здоров'я дітей та інших
вразливих груп, зумовлені не
сприятливими умовами довкіл
ля, праці та життя (особливо
проблеми у галузі водопоста
чання та санітарії); соціально
економічні та гендерні нерівно
сті щодо середовища існування
і здоров'я людини, посилені фі
нансовою кризою; високий рі
вень неінфекційних захворю
вань з наданням особливої ува
ги скороченню його шляхом
проведення раціональної полі
тики у галузі міського плануван
ня, транспорту, харчування та
безпеки харчових продуктів, а
також поліпшення екологічних
умов життя і праці людей; по
боювання, що виникають у

зв'язку з присутністю у довкіллі
стійких забруднювачів, ендо
кринних руйнівників, біоакуму
льованих шкідливих речовин і
наночастинок; нестача ресур
сів в окремих частинах Євро
пейського регіону ВООЗ [7].
Так, на міністерській конфе
ренції у Пармі йшлося про за
лучення необхідних знань та ін
струментів для формування і
реалізації політики у сфері дов
кілля та здоров'я. Тому ВООЗ
звернулася до наукової спіль
ноти з закликом: "Навколишнє
середовище і здоров'я людини
— завдання для наукових до
сліджень і діяльності" [7].
З огляду на сказане вище
вважаємо, що вирішення про
блем, пов'язаних з довкіллям і
здоров'ям, має стати одним із
стратегічних напрямків для
наукових досліджень та загаль
ної національної політики Укра
їни, що зробить внесок у збе
реження здоров'я нації та роз
будову суспільства.
Звідси випливає ще один
висновок про нагальну необхід
ність підтримувати високий рі
вень функціонування екологіч
них служб та науководослідних
установ, щоб протистояти ви
кликам у галузі довкілля і здо
ров'я, що, у свою чергу, змен
шить тягар екологічно зумовле
них захворювань, таких як рак,
серцевосудинні та респіра
торні захворювання, ожиріння
та цукровий діабет 2го типу.
Україна має один з найгірших
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показників серед систем охо
рони здоров'я в Європейсько
му регіоні. Наша держава посі
дає друге місце за рівнем
смертності, яка зросла на
12,7% у період з 1991 по 2012
рік, тоді як в Європейському
Союзі цей показник знизився
на 6,7%. Основними причина
ми смертності є неінфекційні
захворювання (серцевосудин
ні та цереброваскулярні захво
рювання, рак, хвороби обміну
речовин тощо). Ці показники
залишаються незмінними за
останні роки. 2013 року серце
восудинні захворювання були
основною причиною смертно
сті (66,5%), далі йшли новоу
творення (13,9%), а зовнішні
причини смертності посіли тре
тє місце (6%). Ці тривожні циф
ри підтверджують той факт, що
переважна більшість українців
є незахищеними від таких фак
торів ризику, як паління, над
мірне вживання алкоголю,
нездорове харчування, брак фі
зичної активності, забруднення
довкілля тощо [9].
Державна політика України з
питань охорони здоров'я — це
комплекс прийнятих загально
державних рішень, взятих зо
бов'язань щодо збереження і
зміцнення фізичного і психічно
го здоров'я та соціального бла
гополуччя населення держави
як найважливішої складової її
національного багатства шля
хом реалізації сукупності полі
тичних, організаційних, еконо
мічних, правових, соціальних,
наукових, медичних заходів з
метою збереження громадсь
кого здоров'я [3]. Стратегічною
метою будьякої країни є за
безпечення благополуччя і доб
робуту суспільства та високої
якості життя громадян. Важли
вим складником благополуччя
є здоров'я, збереження і зміц
нення якого становить пріори
тет державної політики [3, 10].
На виконання вищеназваних
завдань в Україні було прийня
то низку стратегічних докумен
тів державного рівня. З 1992
року прийнято понад 45 дер
жавних програм, з яких викону
валося понад 25 державних ці
льових програм і 4 програми
комплексних заходів, спрямо
ваних на вирішення нагальних
проблем охорони здоров'я, що
виникають у масштабах країни,
завдяки яким досягнуте поліп
шення деяких показників гро
мадського здоров'я.
Суттєве місце серед усіх дер

жавних програм посідає Міжга
лузева комплексна програма
(МКП) "Здоров'я нації" на 2002
2011 роки, якою було передба
чено переорієнтацію охорони
здоров'я на посилення заходів
з попередження захворювань,
запобігання інфекційним за
хворюванням, зниження ризи
ків для здоров'я людини, що
пов'язані з забрудненням і
шкідливим впливом чинників
довкілля (природного і антро
погенного); вирішення про
блем гігієни та безпеки праці;
створення умов для формуван
ня і стимулювання здорового
способу життя; вирішення про
блем психічного здоров'я;
створення безпечного та спри
ятливого середовища для
розвитку дитини, збереження її
здоров'я та життя; здійснення
активної демографічної політи
ки, спрямованої на стимулю
вання народжуваності і знижен
ня смертності, збереження та
зміцнення репродуктивного
здоров'я населення, профілак
тики неінфекційних захворю
вань та зменшення впливу ос
новних факторів ризику [8, 10].
Міжгалузева
комплексна
програма "Здоров'я нації"
складалася з 38 розділів з вив
чення здоров'я населення Ук
раїни. Фахівцями системи
НАМНУ були зроблені найваго
міші здобутки за такими розді
лами: Державна політика у
сфері охорони здоров'я — роз
діл І; Здоров'я дітей і молоді —
розділ IV; Зниження захворю
ваності на серцевосудинні
хвороби — розділ IХ; Боротьба
з раком — розділ Х; Боротьба з
хворобами крови, кровотвор
ної та лімфоїдної тканин — роз
діл ХІ; Алергії та бронхіальна
астма — розділ XIII; Скорочен
ня поширеності психічних роз
ладів, самогубств, алкоголізму
та наркоманії — розділ ХVІ; По
літика з питань довкілля та охо
рони здоров'я — розділ ХХ то
що.
Значну частку усіх заходів
(4957%) у вирішенні завдань
МКП "Здоров'я нації" було по
кладено на інститути Націо
нальної Академії медичних
наук України. Головною устано
вою у реалізації наукової час
тини програми було призначе
но ДУ "Інститут гігієни та ме
дичної екології імені О.М. Мар
зєєва НАМН України". Безпо
середньо виконували науково
дослідні роботи (НДР) за захо
дами програми фахівці 23 ін
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ститутів. Загалом виконано 86
НДР, зокрема з кардіології — 6
робіт, психіатрії — 16, гастро
ентерології — 4, онкології — 7,
з оцінки впливу факторів ризи
ку на здоров'я — понад 30 ро
біт. Загалом з питань основних
неінфекційних захворювань —
близько 40 науководослідних
робіт (46,5%).
Фахівцями НАМНУ під час ви
конання наукових робіт за МКП
"Здоров'я нації" було перекон
ливо доведено, що екологічні
детермінанти здоров'я, багато
з яких можна змінити, безпосе
редньо пов'язані з виникнен
ням хвороб та зі станом здо
ров'я. У ході виконання НДР от
римані дані про неінфекційні
хвороби, викликані забруднен
ням довкілля, переконливо
вказали на те, що саме забруд
нення є основним фактором
ризику, що викликає деякі види
раку, захворювання обміну ре
човин, серцевосудинні та рес
піраторні захворювання.
Аналіз результатів виконання
НДР у МКП "Здоров'я нації" пе
реконливо довів, що практичну
діяльність у галузі охорони здо
ров'я, як і наукові дослідження,
необхідно спрямувати на про
філактику захворюваності та
мінімізацію впливу негативних
факторів навколишнього сере
довища, приділяючи особливу
увагу технологіям, що зберіга
ють здоров'я, впровадженню
профілактики і боротьби з неін
фекційними хворобами та
зменшенню впливу основних
факторів ризику, формуванню
здорового способу життя, фі
зичній активності, здоровому
харчуванню тощо. При розроб
ці державної політики у сфері
охорони здоров'я першочерго
во необхідно спрямувати зу
силля на розробку національ
них стратегій (планів) щодо гігі
єни довкілля та профілактики і
боротьби з НІЗ; вирішення прі
оритетних гігієнічних проблем
формування здоров'я; обґрун
тування, розробку та експерти
зи профілактичних заходів,
спрямованих на збереження та
зміцнення здоров'я, а також
необхідно міцно зв'язати моні
торинг прогресу у забезпеченні
загального охоплення послуга
ми охорони здоров'я з моніто
рингом основних соціальних
факторів і факторів довкілля,
важливих для здоров'я людей
та сталого розвитку.
В Україні, як і у більшості
європейських країн, пошире
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ність хронічних неінфекційних
захворювань є серйозною про
блемою громадського здо
ров'я, що негативно познача
ється на медикодемографіч
ній ситуації, зумовлює значні
рівні захворюваності, інвалід
ності, смертності, позначаєть
ся на якості та тривалості жит
тя. Нині не існує жодної дер
жавної програми, жодного до
кумента, який би комплексно, а
не за окремими захворювання
ми формував стратегію проти
дії пандемії неінфекційних
захворювань у нашій країні.
Захворюваність та смертність
через найбільш небезпечні НІЗ
в Україні значно випереджає
аналогічні показники в інших
європейських країнах. Найкра
щі світові практики свідчать, що
ці захворювання можна попе
редити через впровадження
належного підходу до охорони
громадського здоров'я. Зокре
ма передбачається профілак
тика захворювань та санітарно
епідеміологічний нагляд, а та
кож реалізація орієнтованих на
потреби різних груп економічно
ефективних заходів у масшта
бах населення загалом та щодо
кожної особи зокрема.
Так, 2015 року МОЗ України
за участі експертів Бюро ВООЗ
та фахівців різних зацікавлених
міністерств та відомств (зокре
ма співробітників ДУ "Інститут
гігієни та медичної екології ім.
О.М. Марзєєва НАМН Украї
ни"), які увійшли до складу ро
бочої групи, для реалізації за
сад європейської політики в Ук
раїні розробили проект Націо
нального плану заходів з імпле
ментації та реалізації програми
Європейського Союзу "Євро
пейська стратегія здоров'я
2020" щодо неінфекційних зах
ворювань на період до 2020 ро
ку. В основу проекту було по
кладено рекомендації останніх
стратегічних документів ВООЗ
з профілактики НІЗ та мініміза
ції впливу факторів ризику на
здоров'я, зокрема Політична
декларація ООН (2011 р.) щодо
неінфекційних захворювань,
Рамкова конвенція ВООЗ з бо
ротьби проти тютюну, Глобаль
на стратегія з харчування, фі
зичної активності і здоров'я,
Глобальна стратегія і регіональ
ний план дій щодо скорочення
шкідливого вживання алкого
лю, План дій щодо реалізації
Європейської стратегії профі
лактики і боротьби з НІЗ на
20122016 роки, Європейський

план дій ВООЗ з охорони пси
хічного здоров'я, Оттавська
хартія щодо укріплення здо
ров'я [10].
Прийняття зазначеного доку
мента та його реалізація, зо
крема у частині удосконалення
сфери громадського здоров'я
та зростання ефективності
управління охороною здоров'я,
дозволить зменшити на 25%
випадки передчасної смерт
ності через серцевосудинні
захворювання, рак, діабет та
хронічні респіраторні захворю
вання; щонайменше на 10%
уповільнити зловживання алко
голем і на стільки ж знизити по
ширеність неналежної фізичної
активності; скоротити на 30%
середнє споживання солі насе
ленням; знизити на 18,5% вжи
вання тютюнових виробів насе
ленням віком понад 15 років;
зупинити зростання захворю
ваності на ожиріння та діабет.
Реалізація усіх заходів, перед
бачених проектом Національ
ного плану, у кінцевому резуль
таті стане підґрунтям для по
ліпшення медикодемографіч
ної ситуації у країні [11].
Тому найефективнішим меха
нізмом створення умов для
здорового способу життя, акти
візації профілактичної діяльно
сті у системі охорони здоров'я
має стати Національна страте
гія (план), а метою подальших
наукових досліджень мають бу
ти вивчення соціальних та еко
логічних детермінант здоров'я і
розробка ефективних інстру
ментів реалізації процесів ре
формування та вдосконалення
державної політики з охорони
громадського здоров'я.
Висновки
Міжнародний досвід пере
конливо свідчить, що вихідною
точкою для дій має стати роз
поділене між усіма секторами
уряду і сферами суспільства
визнання необхідності викори
стання комплексного підходу
до питань здоров'я населення,
втіленого у всебічну національ
ну стратегію, спрямовану на
вирішення найважливіших прі
оритетних завдань, з чітким
зазначенням подальших на
прямків для діяльності та пе
редбачуваного вкладу з боку
різних сфер суспільства і сек
торів економіки. Створення
міжсекторального органу для
розробки стратегії, до складу
якого входитимуть основні мі
ністерства, агентства, неуря
дові та професійні організації,

допоможе забезпечити єдине
розуміння пріоритетних зав
дань, планів та їх моніторинг.
В Україні реформування охо
рони здоров'я здійснюється з
урахуванням сучасних тенден
цій розвитку медичної галузі та
узгоджується з основними на
прямками нової Європейської
політики у сфері охорони здо
ров'я "Здоров'я2020". Проте
незважаючи на застосування
комплексу заходів, спрямова
ного на поліпшення здоров'я
нації, системний аналіз інфор
маційних матеріалів Державної
служби статистики України,
МОЗ України та вивчення нау
кових праць фахівців НАМНУ
переконливо свідчать, що ме
дикодемографічні показники
та показники захворюваності,
які характеризують стан гро
мадського здоров'я, мають не
гативні тенденції.
Так, на прикладі МКП "Здо
ров'я нації" ми бачимо, що фор
мування та впровадження ком
плексного міжсекторального
підходу є важливою передумо
вою успішної реалізації суча
сних стратегічних завдань у
сфері охорони здоров'я, у тому
числі проведення профілактич
них заходів щодо усунення не
гативного впливу факторів ри
зику на здоров'я, створення
умов для збереження і зміцнен
ня здоров'я населення, поши
рення здорового способу жит
тя, формування відповідально
го ставлення кожної людини до
свого здоров'я, а також нагляд
та моніторинг, попередження та
раннє виявлення НІЗ.
Виконання науководослід
них робіт у рамках Міжгалузе
вої комплексної програми
"Здоров'я нації" дозволило
розробляти і впроваджувати
нові стратегічні проекти профі
лактичної медицини, що у кін
цевому результаті призведе до
високого рівня медичної, со
ціальної та економічної ефек
тивності досліджень, а це, у
свою чергу, сприятиме підви
щенню якості здоров'я, поліп
шенню медикодемографічних
показників населення України.
Тому при формуванні дер
жавної політики з охорони здо
ров'я України необхідно взяти
за основу МКП "Здоров'я на
ції", що допоможе закласти
фундамент для створення пов
ноцінного законодавства з
впровадженням ефективного
механізму профілактики у си
стемі громадського здоров'я.

№ 4 2015 ENVIRONMENT & HEALTH 8

D4-15 a.qxd

30.11.2015

11:03

Page 9

ЛІТЕРАТУРА
1. A strategy to prevent chronic
disease in Europe. A focus on pu
blic health action. The CINDI vi
sion / World Health Organization.
— Copenhagen, 2004. — 42 p.
2. Improving environment and
health in Europe: how far have we
gotten? / World Health Organiza
tion Regional Office for Europe.
Copenhagen ; 2015 : 134 p.
3. Поживілова О.В. Державна
політика України у галузі охо
рони здоров'я: стан та перс
пективи розвитку / О.В. Пожи
вілова // Державне управління
та місцеве самоврядування :
зб. наук. пр. — Дніпропе
тровськ, 2011. — Вип. 1 (8). —
С. 122132.
4. Health 2020. A European po
licy framework and strategy for
the 21st century. — World He
alth Organization. — Copenha
gen, 2013. — 190 p.
5. Global strategy for the preven
tion and control of noncommuni
cable diseases. — Fiftythird World
Health Assembly, 2000. — Availa
ble at: http://apps.who.int/gb/archi
ve/pdf_files/WHA53/ea14.pdf?ua=1
6. Action Plan for implementa
tion of the European Strategy for
the Prevention and Control of
Noncommunicable
Diseases
20122016. — World Health Or
ganization Regional Office for
Europe. — Baku, Azerbaijan,
2011. — Resolution (EUR/RC61/
R3) — 5 p. — Available at:
http://www.ndphs.org///docu
ments/2742/110915_WHO
EURO_RC61_Res_03_on_
NCD_Prev_&_Control.pdf
7. Fifth Ministerial Conference on
Environment and Health "Protecting
children's health in a changing envi
ronment", Parma, Italy, 1012
March 2010. — Declaration
(EUR/55934/5.1 Rev. 2). — 10 pa
ges. — Available at: http://www.
euro.who.int/__data/assets /pdf_fi
le/0011/78608/E93618. pdf?ua=1
8. Про затвердження Міжгалу
зевої комплексної програми
"Здоров'я нації" на 20022011
роки. — Постанова Кабінет Міні
стрів України від 10.01.2002
№ 14. — [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/142002
%D0%BF.
9. Щорічна доповідь про стан
здоров'я населення, санітар
ноепідемічну ситуацію та ре
зультати діяльності системи
охорони здоров'я України.
2013 рік / за заг. ред. О.С. Му
сія. — К., 2014. — 405 с.
10. Концепція розвитку охо

рони здоров'я населення Укра
їни: Указ президента України
від 07.12.2000 р. № 1313/2000
// Офіційний вісник України. —
2000. — № 49. — Ч. 1. — 216 с.
11. Проект Національного
плану заходів з імплементації
та реалізації засад європейсь
кої політики "Здоров'я2020:
основ Європейської політики
на підтримку дій держави і сус
пільства в інтересах здоров'я і
благополуччя" щодо неінфек
ційних захворювань на період
до 2020 року" [Електронний
ресурс]. — Режим доступу:
http://www.moz. gov.ua/ua/por
tal/Pro_20150311 _0.html
12. Health and the Millennium
Development Goals. — World
Health Organization. — Geneva,
2005. — 84 р.
REFERENCES
1. WHO A Strategy to Prevent
Chronic Disease in Europe. A Fo
cus on Public Health Action. The
CINDI vision. Copenhagen ; 2004
: 42 p.
2. WHO Regional Office for
Europe Improving Environment
and Health in Europe: How Far
Have We Gotten? Copenhagen ;
2015 : 134 p.
3. Pozhyvilova O.V. Derzhavna
polityka Ukrainy v haluzi okhorony
zdorovia [National Policy of Ukrai
ne in the Sphere of Public Health:
State and Development Pro
spects]. In : Derzhavne upravlinnia
ta mistseve samovriaduvannia
[State Management and Local Go
vernment]. Dnipropetrovsk ; 2011;
1 (8) : 122132 (in Ukrainian).
4. WHO Health 2020. A Europe
an Policy Framework and Strate
gy for the 21st Century. Co
penhagen ; 2013 : 190 p.
5. Global Strategy for the Pre
vention and Control of Noncom
municableDiseases. — Fiftythird
World Health Assembly, 2000. —
Available at: http://apps.who.int/
gb/archive/pdf_files/WHA53/
ea14.pdf?ua=1
6. WHO Regional Office for Euro?
pe Action Plan for Implementation
of the European Strategy for the
Prevention and Control of Non
communicable Diseases 2012
2016 (Baku, Azerbaijan, 2011).
Resolution (EUR/RC61/R3). Avai
lable at: http://www.ndphs.org///
documents/2742/110915_WHO
EURO_RC61_Res_03_on_NCD_Pr
ev_&_Control.pdf
7. Fifth Ministerial Conference
on Environment and Health "Pro
tecting Children's Health in a
Changing Environment", Parma,
Italy, 1012 March 2010. Declara

9 ENVIRONMENT & HEALTH № 4 2015

tion (EUR/55934/5.1 Rev. 2). Avai
lable at : http://www.euro. who.
int/__data/assets/pdf_file/0011
/78608/E93618.pdf?ua=1
8. Pro zatverdzhennia Mizhha?
luzevoi kompleksnoi prohramy
"Zdorovia natsii" na 2002?
2011roky : Postanova Kabinetu
Ministriv Ukrainy [On the Appro
val of the "Health of Nation" In
terbranches' Complex Program]
vid 10.01.2002 № 14. Avaliable
at : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/142002%D0%BF.
9. Ministerstvo okhorony zdoro?
via Shchorichna dopovid pro stan
zdorovia naselennia, sanitarno
epidemichnu sytuatsiiu ta rezulta
ty diialnosti systemy okhorony
zdorovia Ukrainy. 2013 rik [Annual
Report on the Population Health
State, Sanitary and Epidemiologi
cal Situation, and Results of He
alth Care System Activity. 2013].
Кyiv ; 2014 : 405 p. (in Ukrainian).
10. Kontseptsiia rozvytku okho
rony zdorovia naselennia Ukrainy
[Development Concept for the Po
pulation Health Care in Ukraine]. In
: Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2000 ;
49(1) : 216 p. (in Ukrainian).
11. Proekt Nazionalnoho planu
zakhodiv z implementatsii ta reali
zatsii zasad Yevropeiskoi polityky
"Zdorovia2020 : osnovy Yevro
peiskoi polityky v pidtrymku dii
derzhavy i suspilstva v interesakh
zdorovia i blahopoluchchia"
shchodo neinfektsiinykh zakhvo
riuvann na period do 2020 roku
[National Plan Draft on the Events
for the Implementation and Reali
zation of the Principles of the
European Policy "Health 2020:
Background of the European Po
licy for the Support of the Actions
of State and Society for Health
and WellBeing" Concerning No
ninfectious Diseases until 2020].
Available at: http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/Pro_20150311_
0.html (in Ukrainian).
12. WHO Health and the Millen
nium Development Goals. Geneve
; 2005 : 84 p.
Надійшла до редакції 02.06.2015

