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Постановка проблеми. Здоров’я – це один з головних показників 

благополуччя та щасливого існування кожної людини. Лише фізично та 

психічно здорова особистість може досягти успіхів у певній сфері, а отже, 

принести користь не лише собі, а й суспільству та державі, в якій вона 

проживає. Тому кожна країна повинна піклуватися про здоров’я своїх 

громадян,  що в першу чергу полягає в створенні дієвої медичної системи. 

Проте побудова такої системи потребує детального вивчення захворюваності 

та поширеності хвороб серед населення окремих регіонів, визначення 

недоліків та перспективних напрямів удосконалення мережі охорони 

здоров’я. 

У Шосткинському районі спостерігаються усі негативні 

загальнообласні тенденції захворюваності та поширеності нозологій серед 

населення. Значною мірою вони спричинені демографічними і соціально-

демографічними чинниками (зниження народжуваності, зростання 

смертності, від’ємний природний приріст), до яких додаються низький рівень 

медичного обслуговування, особливо в селах, поширеність шкідливих звичок, 

несприятливі умови життя та праці населення тощо. 

Протягом 2005-2014 рр. поширеність захворювань серед населення 

району зросла на 10,9%. За рівнем поширеності захворювань серед населення 

у 2014 р. Шосткинський район займав 14 місце з показником 144210,89 

випадків на 100 тис. осіб [1; 3]. 

Загальна захворюваність серед населення району за вказаний період 

зросла на 10,8% і станом на 1 січня 2014 р. становила 43995,64 (рис. 1). За 

рівнем первинної захворюваності Шосткинський район займав 7 місце в 

області, поступаючись Кролевецькому, Липоводолинському,  Охтирському, 

Білопільському, Краснопільському та Роменському [1].  

Найбільш поширеними захворюваннями серед населення району є 

хвороби системи кровообігу (55 251,46 випадків на 100 тис. осіб або 38,57%), 

органів дихання (22 461,07 або 15,68%), органів травлення (14118,64 або 

9,85%), сечостатевої системи (8610,26 або 6,01%), ендокринної системи (8272 

або 5,77%) (рис. 2). Ці показники повністю повторюють п’ятірку лідируючих 

захворювань по області, де так само переважають захворювання системи  
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Рис. 1. Загальна поширеність хвороб та первинна захворюваність 

населення Шосткинського району Сумської області (випадків на 100 тис. 

осіб) 

 

 

Рис. 2. Структура хвороб населення у Шосткинському районі Сумської 

області 
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кровообігу (53467,88 випадків на 100 тис. осіб, або 32,98%), органів дихання 

(26580 або 16,39%), хвороби органів травлення та розлади харчування 

(16256,51 або 10,03%), захворювання ендокринної (9417,41 або 5,8%) та 

сечостатевої системи (8899,38 випадків на 100 тис. осіб, або 5,49%).   

Перше місце у структурі поширеності хвороб серед населення 

Шосткинського району, як і в Україні та світі, займають хвороби системи 

кровообігу. За досліджуваний період рівень поширеності цієї нозології зріс на 

10,8%. За рівнем поширеності хвороб системи кровообігу серед мешканців 

Шосткинський район посідає 13 місце. Найбільш поширеними нозологіями є 

гіпертонічна хвороба (25292,13 випадків на 100 тис. населення) та ішемічна 

хвороба серця (16888,21) [1; 2]. 

Друге місце у структурі захворювань серед населення Шосткинського 

району посідають хвороби органів дихання. За досліджуваний період їх 

розповсюдженість зросла на 26,9%. За цим показником район посів 4 місце 

серед адміністративних одиниць регіону, поступаючись лише Путивльському, 

Липоводолинському та Середино-Будському районам. Найбільш поширеними 

хворобами органів дихання є хронічний бронхіт (1037,60 випадків на 100 тис. 

населення) та інші хронічні обструктивні хвороби легень (1512,75). 

Хвороби органів травлення за своєю поширеністю знаходяться на 

третьому місці у районі. За досліджений період їх поширеність зросла на 

13,5% і у 2014 р. Шосткинський район зайняв 16 місце в області. 

У загальній структурі хвороб органів травлення перші місця посідають  

гастрит та дуоденіт (3436,17 випадків на 100 тис. населення) і холецистит та 

холангіт (2326,16) [1; 2]. 

Четверте місце за рівнем розповсюдженості займають хвороби 

сечостатевої системи. За 2005-2014 рр. поширеність нозологій цього типу 

зросла на 29,6%. За динамікою поширення хвороб сечостатевої системи район 

посів 5 місце в області. У структурі поширеності хвороб сечостатевої системи 

переважають інфекції нирок (1835,14 випадків на 100 тис. населення) і 

хвороби передміхурової залози (978,83). 

Замикають п’ятірку найпоширеніших нозологій захворювання 

ендокринної системи. Їх поширеність серед жителів регіону за досліджуваний 

період зросла на 5,2%. За поширеністю цих захворювань район посідає 5 

місце в області. У структурі хвороб ендокринної системи перше місце за 

поширеністю посідає цукровий діабет (2669,38 випадків на 100 тис. 

населення) дифузний зоб І степеня (1885,73) [1; 2]. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши поширеність хвороб серед 

населення у Шосткинському районі, можна зробити висновки, що 

прослідковується тенденція до щорічного збільшення кількості захворювань, 
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про що свідчать статистичні дані. Причинами цього несприятливого факту є 

демографічні та соціально-демографічні чинники, проаналізовані вище. Для 

покращення ситуації в системі охорони здоров’я необхідно проводити 

профілактичну роботу, спрямовану на уникнення ряду захворювань, 

пропагувати здоровий спосіб життя, вдосконалювати діагностичну систему 

для виявлення захворювань на ранніх стадіях, а також вдосконалювати 

медичну систему відповідно до вимог часу та потреб суспільства. 
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