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В сучасному світі активна діджиталізація та зміни у поведінці та 

способі життя (скорочення часу, що проводиться на відкритому повітрі, 

малорухливий спосіб життя та нездорове харчування) негативно впливає на 

зір населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров‟я (ВООЗ), у 

світі налічується не менше 2,2 мільярда випадків порушення зору чи сліпоти, 

причому понад 1 мільярд з них є наслідком відсутності профілактики чи 

лікування. У найближчі десятиліття зростання та старіння населення, а також 

урбанізація призведуть до різкого збільшення кількості людей із 

захворюваннями очей, порушеннями зору та сліпотою [1]. Виявлення 

поширеності офтальмологічних захворювань, вивчення причин їх появи є 

одним з актуальних питань медицини та медичної географії. Це вказує на 

необхідність здійснення процедур прогнозування офтальмологічної 

захворюваності населення, без якого неможливо визначити перспективи 
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розвитку офтальмологічної допомоги населенню та розробки профілактичних 

заходів щодо зниження захворюваності. Сьогодні у світі розроблені і 

використовуються різні методики прогнозування і моделювання 

різноманітних захворювань. Комп‟ютерний аналіз дає можливість обробляти 

велику сукупність статистичних даних щодо захворюваності та прогнозувати 

подальший розвиток цих подій. 

Хвороби ока та придаткового апарату (ХОПА) посідають не менш 

значне місце у структурі захворюваності серед населення Сумської області. 

Станом на 2019 р. дана група патологій займала 6 місце за поширеністю та 5 

місце – за первинною захворюваністю. Наше дослідження [7] показало 

позитивну динаміку щодо скорочення як первинної захворюваності, такі і 

поширеності даної групи патологій серед населення Сумської області. Так, 

протягом 2009-2019 рр. рівень первинної захворюваності знизився на 11,5%, а 

поширеність на 14,9%. 

Проведений ретроспективний аналіз засвідчив, що у Сумській області з 

середнім рівнем достовірності (   = 0,51), спостерігається скорочення 

поширеності ХОПА (рис. 1), тобто з вірогідністю у 51% у найближчі 5 років 

можна очікувати подальше зменшення кількості випадків захворювань за 

всіма нозоформами хвороб ока і придаткового апарату. Прогнозні значення 

можуть сягати від 6631,74 випадків на 100 тис. осіб у 2020 році до 7518,56 

випадків у 2024 році, при тому, що у 2009 р. цей показник становив 8865,99 

випадків на 100 тис. осіб відповідно. 

 

Рис. 1. Динаміка поширеності ХОПА серед населення Сумської 

області (на 100 тис. осіб) та прогноз до 2024 р. (побудовано за даними [2-6]) 

 

Щодо динаміки показників первинної захворюваності з вірогідністю у 

56%, можна припустити, що у найближчі роки можна очікувати також 

y = -109,71x + 9273,6 

R² = 0,511 
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поступове зменшення показників, порівняно з попередніми роками. 

Прогностичні значення складатимуть від 2013,17 у 2021 р. до 1882,34 

випадків на 100 тис. осіб відповідного населення у 2024 р. (фактичний 

показник у 2009 р. становив 2408,11 випадків, рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка первинної захворюваності хвороб ока і 

придаткового апарату серед населення Сумської області (на 100 тис. осіб) 

та прогноз до 2024 р. (побудовано за даними [2-6]) 

 

Таким чином, за останні 10 років спостереження (2009-2019 рр.) 

показник загальної захворюваності хвороб ока і придаткового апарату серед 

населення Сумської області зменшився на 14,9%, що свідчить про скорочення 

випадків хронічної патології. У свою чергу, показники первинної 

захворюваності протягом досліджуваного періоду також знизились – на 

11,5%. 

Причинами цих змін можуть бути об‟єктивні чинники, такі як, 

зростання доступу до надання офтальмологічної допомоги населенню, 

особливо це характерно для міст, введення нової медичної реформи (2018 р.), 

що спричинило зменшення кількості звернень хворих до лікарень, особливо 

це стосується жителів сільських місцевостей, де бракує спеціалістів та 

професійного медичного обладнання тощо. 

У розрізі територіально-адміністративних одиниць на основі 

отриманого прогнозу станом на 2024 рік (рис. 3) відбудеться зростання 

поширеності даної групи патологій у восьми районах – Шосткинському (на 

19%), Охтирському (на 17%), Сумському (на 16%), Путивльському (на 9%), 

Білопільському (на 5%), Середино-Будському (на 4%) та Роменському (на 

2%) районах. Серед них найбільше збільшення показників буде характерне 

для Лебединського району (на 54%). В усіх інших районах протягом 
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наступних п‟яти років поширеність буде знижуватись, особливо у 

Глухівському (на 68%) та Буринському (на 35%) районах. 

 

Рис. 3. Прогноз зростання/скорочення первинної захворюваності та 

поширеності хвороб ока та придаткового апарату серед населення 

адміністративних одиниць Сумської області протягом 2019-2024 рр. (%) 

(побудовано за даними [2-6]) 

 

У свою чергу, істотні скорочення рівня первинної захворюваності на 

хвороби ока та придаткового апарату очікуються на території Глухівського (у 

1,5 рази), Сумського (на 61%) та Буринського (47%) районах. Найбільше 

зростання цих показників буде спостерігатися серед жителів Шосткинського 

(на 49%) та Білопільського (на 14%) районів. 

За прогнозом, показник первинної захворюваності буде найвищим у 

Лебединському – 3207,76 випадків на 100 тис. осіб, а найнижчий у 

Глухівському (269,48 на 100 тис. осіб відповідно). Якщо казати про 

поширеність, то найбільші значення будуть співпадати з районами первинної 

захворюваності (рис. 4). 
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Рис. 4. Прогноз змін територіальних відмінностей поширеності та 

первинної захворюваності населення Сумської області на хвороб ока та 

придаткового апарату станом на 2024 рік (побудовано за даними [2-6]) 

 

Особливості територіальної диспропорції поширеності та первинної 

захворюваності на хвороби ока та придаткового апарату дозволили об‟єднати 

адміністративні одиниці Сумської області у три групи за рівнем 

захворюваності (рис. 4). І група (високий рівень захворюваності на дану 

групу нозологій) буде включати Лебединський, Охтирський, Кролевецький, 

Липоводолинський, Ямпільський, Роменський та Середино-Будський райони. 



Освітні та наукові виміри природничих наук 

 

133 

 

До ІІІ групи із низьким рівнем захворюваності ввійдуть Буринський, 

Шосткинський, Недригайлівський, Роменський райони та обласний центр м. 

Суми. Усі інші райони будуть мати середній рівень захворюваності хвороб 

ока та придаткового апарату (ІІ група).  

Таким чином, розповсюдження захворюваності на території Сумської 

області нерівномірне. За прогнозами рівень захворюваності населення на дану 

групу патологій зросте у Середино-Будському та Охтирському районі, які 

увійдуть до групи з високим рівнем. Щодо районів ІІІ групи, до якої належать 

Шосткинський, Глухівський, Недригайлівський райони та м. Суми, то за 

розрахунками до них приєднаються Кролевецький та Буринський райони, у 

яких до 2024 р. показники рівня захворюваності численно скоротяться.  

Результати прогнозування захворюваності населення Сумської області 

на хвороби ока та придаткового апарату можуть бути використані місцевими 

органами управління для розробки профілактичних заходів і стабілізації 

стану здоров‟я населення області з метою запобігання зростання 

захворюваності на дану групу патологій. 
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